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ÖNSÖZ
Türkiye Ekonomisinde Seçme Konular adlı kitap, Türkiye
ekonomisinde yaşanan güncel ve popüler gelişmeleri ortaya çıkararak,
genel bir değerlendirme yapmayı amaçlamaktadır. Bu anlamda kitap
ekonomi alanında, farklı üniversite ve kurumda çalışan araştırmacıakademisyenlerin çalışmalarını bir araya toplamıştır. Kitap, beş (5) adet
bölüm yazısından oluşmaktadır.
Kitabın birinci bölümünde; yazar Salih Öztürk ve Büşra Gür,
“Türkiye’de Finansal Okuryazarlık Kavramı” adlı çalışmasında, tüm
dünyada öne çıkan finansal okuryazarlık kavramının günümüz
ekonomik sistemindeki önemine değinmiş ve bu kavramı Türkiye
açısından değerlendirmiştir. Öztürk, çalışmasına göre, tüm dünyada ve
Türkiye’de bireylere finansal konularda farkındalık kazandırılmasına
yönelik eğitimlerle finansal okuryazarlık düzeyinin artırılması
konusunda yoğun çalışmalar yapıldığı sonucuna ulaşmıştır.
Verda Canbey tarafından yazılan ikinci bölümde “Türkiye’de
Gençlerin İşgücü Piyasalarındaki Konumu” adlı çalışmasında; Türkiye
İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan veriler ışığında
Türkiye’deki gençlerin işgücü piyasalarındaki konumunu incelemiştir.
Canbey, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de genç nüfusun ciddi
problemlerle karşı karşıya olduğu sonucuna ulaşmış ve problemin
çözümü noktasında, politika yapıcıların konu ile ilgili çalışmalar
ışığında yapacakları derin analizler ile doğru politikaların oluşturulup
uygulamaya koyulmasının önemini vurgulamıştır.
Erkan Kılıçer tarafından yazılan “Niğde İlinde Patates Üreticiliği
Yapan Çiftçilerin Patates Üretimine Verilen Mali Desteklere İlişkin
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Algısının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma” adlı üçüncü bölümde,
Yazar Niğde ili ile seçilmiş bazı illerde patates üretiminin gelişimini,
üretim maliyetleri ile verilen mali destekleri ve bu mali desteklerin
patates üreticilerinin algısını nasıl etkilediğini araştırmıştır. Kılıçer,
araştırmalarından elde ettiği sonuçları üreticilerin verilen desteklere
yönelik farklı algılara sahip oldukları ve destekleri yetersiz buldukları
yönünde olduğunu açıklamakta, desteklerin bütçe içindeki payının
artırılması gerektiğine işaret etmektedir.
Dördüncü bölümde, Fatma Tosun ve Esra Nur Kazar, “Kadının
Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2018-2023)’nda Yer Alan
Ekonomi Politikaları Üzerine Bir Değerlendirme” adlı çalışmasında,
kadınların işgücü piyasasındaki varlıkları ve yaşadıkları zorluklar ile
strateji belgesi ve eylem planında yer alan hedefler ve stratejiler
ışığında, kadının işgücü piyasasındaki mevcut ve gelecekteki
konumunu değerlendirmiştir. Tosun ve Kazar, yaptıkları değerlendirme
sonuçlarına göre; plan ile, işgücü piyasasının alt yapısındaki mevcut
aksaklıkları giderecek ve yeniden şekillendirecek çok önemli adımlar
atılmasının hedeflendiğini aktarmışlardır.
Kitabın beşinci ve son bölümünde; yazar Mehmet Ali Polat,
“Küresel Krizin Sağlık Harcamalarına Etkisi: Türkiye Örneği” adlı
çalışmasında, Türkiye için Küresel Kriz’in sağlık harcamalarına
etkilerini, kriz dönemi ve sonrası verileri karşılaştırılarak incelemiştir.
Yazar Polat, Türkiye’de, sağlık harcamalarının Küresel Kriz’den
etkilenmiş olduğu sonucuna ulaşmıştır.
“Türkiye Ekonomisinde Seçme Konular” adlı bu kitabın,
akademik dünyaya önemli bir katkı sağlaması ve ekonomi ile ilgilenen
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bilim camiasına ve özellikle meraklı okuyucular için yararlı olması tek
temennimdir. Son olarak önemle belirtmek isterim ki, kitapta yer alan
bölüm yazılarıyla ilgili tüm akademik ve hukuki/yasal sorumluluk,
tamamen yazarlarına aittir. Onun dışındaki her türlü teknik ve editöryal
sorumluluğu, editör üstlenmektedir.
Editör
Prof. Dr. Salih ÖZTÜRK
Tekirdağ-2019
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GİRİŞ
Günlük yaşamda bireyler sıklıkla birçok konuda karar almaktadır.
Bu kararlar sosyal yaşamı olduğu kadar ekonomik yaşamı da kapsar.
Bu bağlamda bireyler, gündelik ihtiyaçlarını karşılamak için yaptıkları
alışverişten, uzun vadeli yatırım kararlarına, tasarruf harcamalarına
kadar pek çok finansal konuda karar vermek zorundadır. Günümüz
ekonomik sistemin getirmiş olduğu bu durum bireylerin kendi
bütçelerini oluşturma ve bu bütçeleri yönetme sürecinde belirli bir
düzeyde de olsa finansal bilgi seviyesi gerektirmektedir. Çünkü bireyler
tarafından alınacak ekonomik kararların doğruluk ve etkinliği,
bireylerin finansal bilgi düzeyine ve finansal bilgiye erişebilme
yeteneğine bağlıdır.
Mevcut ortamda finansal piyasalar küreselleşmenin de etkisiyle
birbirlerine çok daha bağımlı hale gelmiştir. Küresel piyasalarda ortaya
çıkan küçük bir kıvılcım dünyanın diğer ucundaki bir ülkenin
piyasalarını alt üst edebilmektedir. Nitekim bu durum 2008 yılında
Amerika Birleşik Devletleri’nde başlayan mortgage krizinin etkileri
tüm dünya ekonomilerinde hissedilmiştir. Bu bağlamda bireylerin
finansal kararlar alırken güncel konjonktüre, finansal piyasaları ve
finansal araçları bir uzman kadar olmasa da belirli bir düzeyde anlayıp
yorumlayabilmesini gerektirmektedir. Bireylerin alacakları finansal
kararların doğru ve etkin olması o kişilerin şahsi bütçelerini
etkileyeceği gibi yaşadıkları toplumun da ekonomisini etkileyecektir.
Bu noktada finansal okuryazarlık kavramı son yıllarda tüm dünyada öne
çıkmış önemli bir kavramdır.
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1. Finansal Okuryazarlık Kavramı
Literatür incelendiğinde finansal okuryazarlık üzerine hem fikir
olunmuş bir tanımla karşılaşılamamaktadır. Konuyla alakalı birden
fazla kurum ve araştırmacının tanımlamaları bulunmaktadır.
Finansal

okuryazarlık

konusunda

önemli

araştırma

ve

faaliyetleri bulunan Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD),
finansal okuryazarlığı bireylerin iktisadi hayata katılımını sağlayarak
toplumun finansal refahını iyileştirmek ve bireylerin çeşitli finansal
durumlarda etkili kararlar verebilmelerini sağlamak, bu amaçla
fertlerin, finansal kavramlar ve riskler hakkında bilgi sahibi olmaları ve
bu bilgiyi uygulama beceresi olarak ifade etmektedir (OECD INFE
(2011), Measuring Financial Literacy: Core Questionnaire in
Measuring Financial Literacy: Questionnaire and Guidance Notes for
Conducting an Internationally Comparable Survey of Financial
literacy).
Finansal okuryazarlık konusunda dünyada en çok bilinen ve
finansal okuryazarlığın farklı birçok boyutunu ele alan Lusardi
tarafından yapılan tanımda ise “yatırımcı ve finansal tüketicilerin
finansal ürünler ve kavramlarla ilgili bilgilendirilmesini veya finansal
risk ve seçenekler içerisinde tercihte bulunulabilecek ayrıma sahip
olmasını sağlayarak finansal refahı yükseltme süreci.” olarak ifade
etmektedir. Finansal okuryazarlığı Lusardi, temel ve gelişmiş finansal
okuryazarlık olarak iki başlık şeklinde adlandırmış, faiz oranlarını
yorumlayabilme, enflasyonun yarattığı etkileri kavrayabilme, risk
kavramını algılayabilmeyi esas finansal okuryazarlık dahilinde
değerlendirirken; bono fiyatları, hisse senedi piyasası ve faiz
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oranlarıyla alakalı hesaplamaları ileri finansal okuryazarlık altında
anlamlandırmaktadır (Lusardi, 2008a).
Lusardi’nin bakış açısına göre fertler, taban seviyede finansal
kavramları anlamak, finans bütçesini yönetmek ve basit iktisadi
hesaplamaları yapabilme mecburiyetindedir. Özellikle düşük eğitim
grupları ve kadınlar açısından bu mecburiyet oldukça önem arz
etmektedir. Bu anlamda finansal okuryazarlık fertlerin sermaye
piyasasına iştirakinden bireysel emeklilik planlarına kadar olan süreçte
finansal kararlarını etkilemektedir (Fettahoğlu, 2015).
Finansal okuryazarlıkla ilgili Amerika’da Başkan’a rapor
hazırlayan danışma kurulu, (PACFL) finansal okuryazarlığı; bireyin
hayatı süresince finansal refaha ulaşabilmesi için finansal kaynakları
etkin şekilde idare etme; edindiği bilgi ve yeteneği kullanma becerisi
şeklinde ifade eder (President’s Advisory Council on Financial Literacy
(PACFL), (2008). 2008 Annual Report to President).
JumpStart

adıyla

Amerika’da

gerçekleştirilen

finansal

okuryazarlık programında ise finansal okuryazarlık “ferdin ömrü
süresince finansal güvenliğini sağlayabilmesi amacıyla finansal
kaynaklarını etkili bir şekilde kullanabilmesi ve bunu elde edebilecek
bilgiyi sağlama kabiliyeti” olarak belirtilmektedir (President’s
Advisory Council on Financial Literacy (PACFL), (2008). 2008 Annual
Report to President). Finansal okuryazarlıkta bilgi birikiminin ne denli
gerekli olduğu bu tanımda vurgulanmaktadır.
Bakıldığında tanımlarda ufak nüanslar göze çarpmakla beraber
genel olarak benzer noktalar bulunmaktadır. Hogarth görülen
benzerlikleri davranışsal terimlerle açıklayarak hangi fertlerin finansal
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okuryazar olduğunu ifade etmiştir. Hogarth’a göre finansal okuryazar
olan kişiler; para ve varlık idaresi, yatırım, bankacılık, kredi, sigorta ve
vergi gibi konularda bilgi sahibi olan, eğitimli, para ve varlık
yönetiminin belirli temel kavramlarını anlayabilen, finansal kararları
planlamak ve gerçekleştirmek için tecrübe ve becerisini kullanan
bireylerdir (Cude, Lawrence, Lyons, Metzger, Lejeune, Marks, Loren
ve Machtmes, Krisanna 2006).
Son olarak, kendi söyleyişleriyle hedefleri özel sektör, devlet ve
diğer sivil toplum kuruluşları ile iş birliğinde bulunarak ülke genelinde
fertlerin finansal okuryazarlık, finansal ulaşım farkındalıklarını ve
imkanlarını yaratabilmek amacıyla; eğitim, bilinçlendirme, araştırma,
politikalar oluşturma çalışmaları yapmak olan Finansal Okuryazarlık
Derneği’ne göre finansal okuryazarlık; fertlerin birikim, gelir ve
yatırımlarını profesyonel bir şekilde kıymetlendirip, bütçelerini doğru
idare edebilme olgunluğuna erişebilmesidir (FODER, 2019).
3. Finansal Okuryazarlığın Önemi
Dünya ekonomisinde 1970’ler de ve 2000’li yılların başlarında
çok hızlı gelişimler ve dönüşümler meydana gelmiştir. 1970’li yıllara
başlarken Bretton-Woods sisteminin çöküşüyle ve sabit döviz kuru
politikalarından vazgeçilmesiyle finansal piyasaların küreselleşmesi bu
tarz

piyasaların

uyumunu

özendirmiş,

milletlerarası

finansal

piyasalarda rekabet artmıştır. Telekomünikasyon ve bilgisayar
teknolojilerindeki olağanüstü ilerlemelerle, bilgi ve fiyatlar daha da
açık bir hal almış ve sermaye maliyetlerinde büyük ölçüde azalmalar
yaşanmıştır.

Dış

ticaretteki

liberalleşme

devamında

sermaye
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hareketlerinde liberalleşme yaşanmış, milletlerarası sermaye akışlarının
önündeki setler yıkılarak sermayenin serbest dolaşımına müsaade
edilmiştir (Yılmaz ve Tuncay, 2012).
Dünya ekonomilerinde özelliklede finans piyasalarında yaşanan
bu serbestleşme ile yeni finansal araçların oluşması, bu araçlardaki
çeşitliliğin artmasına neden olarak daha karmaşık finansal ürünlerin
ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu durum iktisadi düzen içerisinde
mali karar verenlerin kısa ve uzun vadeli düşüncelerine ilişkin tutum ve
davranışlarının değişmesinde önemli rol oynamıştır.
Finansal okuryazarlık; finansal piyasaların oldukça karmaşık bir
hal alması ve fertlerin finansal kararlar verirken daha çok risk ve
sorumluluk alması sebebiyle finansal tüketiciyi yeterli düzeyde
korumak ve sadece finansal piyasaların değil aynı anda ekonominin de
sorunsuz işlemesi için önem arz etmektedir (Temizel, 2010).
Kişisel seviyede incelendiğinde finansal okuryazarlık bilgisine
sahip bireyler daha az harcayıp daha fazla tasarrufta bulunarak
karşılaşabilecekleri risklerle daha başarılı savaşabilirler. Makro
seviyede ise finansal hizmet ve ürünlere olan talebin çoğalması ile
ekonomik dalgalanmaların hafiflemesine, finansal piyasa aracılarının
geliştirilmesine ve ekonomik kalkınmanın hızının artmasına yardımcı
olur. Tüm bunların yanı sıra finansal okuryazarlığın çoğalmasıyla artan
rekabet beraberinde sermayenin etkili dağılımını gerçekleştirir gelir
(Jariwala, Sharma, 2011).
Bireyler, finansal terimleri anlama ve bu terimlerin farkında
olarak finansal kararlar verebilme düzeyine erişmelidirler. Dün alınan
yanlış bir finansal karar ferdin geleceğini tümüyle etkisi altında
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bırakabileceğinden, ferdin finansal kabiliyetlerini ilerletmesi finansal
refahı bakımından pozitif bir olay yaratacaktır. Değişen günümüz
dünyasında karşılaşılan fırsatlardan yararlanamamak ve ekonomik
vaziyetini tehlikeye sokabilecek finansal sonuçlarla karşı karşıya
kalmamak için finansal kabiliyetler değişen ve gelişen dünyaya göre
biçimlendirilmelidir. Finansal kabiliyetlerden ilki finansal bilgi ve
finansal bilgiyi anlayabilmedir. Finansal okuryazarlık amaç olarak
bakıldığında, para kavramı nedir bilebilmektir. Farklı tercihler
içerisinden optimal finansal kararı alabilmek ve günlük yaşamda
finansal açıdan güvenliklerini temin etmek önemli derecede kişilerin
finansal bilgi düzeylerinle endekslidir (Altıntaş, 2009).
Bu açıdan incelendiğinde, temel hedef olarak finansal
okuryazarlığın yükseltilmesinin, ferdin parasını idare edebilmesini, orta
ve uzun süreli plan oluşturabilmesini, paranın idaresindeki yarar ve
riskleri idrak edebilmesini, finansal ürünleri seçebilmesini, finansal
ürün ve hizmetlerle alakalı yararlı bilgiyi ne şekilde ve nereden
bulabileceğini, finansal ürünlerden etkin ve verimli bir şekilde nasıl
yararlanabileceğini içermektedir. Böylece, kişiler finansal uzman ve
kurumlarla risk ve sorumlulukları bölüşebilecektir. Diğer taraftan
finansal tüketiciler kişisel birikimlerini idare ederken finansal
kurumlarla olan bilgi asimetrisini düşürebileceklerdir. Finansal
piyasaların gittikçe karmaşık bir hal alması, kişileri alacağı finansal
kararlarda daha fazla bilgiye ihtiyaç duyar hale getirmektedir. Fertlerin
finansal konularda verebileceği yanlış kararlar ferdin ve finansal
piyasaların olumsuz etkilenebilmesine neden olabilmektedir (Reyes,
2006).

11

Finansal

farkındalığın

önemini

artıran

nedenler

küresel

boyutlarda meydana gelen ekonomik krizler, doğal kaynakların kıtlığı
ve sermaye piyasalarının kişiler için karmaşık bir yapıda olmasıdır.
Başta OECD ülkeleri ve OECD haricindeki ülkelerde gerçekleştirilen
araştırmalarda, kişilerin finansal kararlar verirken düşük seviyede
finansal bilgi birikiminde oldukları ve bu düşük bilgi seviyesinin
farkına varamadıkları gözlemlenmiştir (Ata, Kılıç ve Seyrek, 2015).
Aynı problem gelişmiş ülkelerde de görülmekte olup finansal
okuryazarlık büyük bir sorun olarak belirtilmektedir. ABD bakanlar
kurulunun iki önemli üyesi 2010 yılında Amerikalı gençlerde finansal
okuryazarlık seviyesinin düşük olduğunu ve bu duruma müdahalede
bulunulmazsa gelecekte ülke olarak büyük bir finansal krize
sürüklenebileceklerini ifade etmişlerdir (Geracioti, 2010).
Finansal okuryazarlık bilgisinin eksik olması ve finansal
okuryazarlığa gereken önemin verilmemesi gelişmiş ve hali hazırda
Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin ortak problemleri içerisinde
bulunmaktadır. Yapılan araştırmalarda finansal okuryazarlık bilgisinin
düşük seviyede olmasının sebebi, kişilerin eğitim hayatları süresince
finans

konularında

yeterli

eğitim

almamış

olmalarından

kaynaklanmaktadır (Crain, 2013).
Gelişmiş ülkelerde de ilerleyen yıllarda karşılaşılabilecek önemli
problemler içerisinde kişilerin finansal okuryazarlık bilgi seviyelerinin
düşük olduğu işaret edilmekte ve bu sorun ülkeler tarafından tedbir
alınması icap eden sorunlar içerisinde ifade edilmektedir. Zira finansal
okuryazarlık sorunu bakıldığında yalnızca bireysel yatırımcıların
problemi olarak söylenemez. Çünkü aynı anda üst düzey yöneticilerin,
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firmaların

ve

dolaylı

bir

şekilde

ülkelerin

makro

seviyede

karşılaşabilecekleri bir problemdir. Finansal kriz anlarında ne yüksek
eğitimli üst düzey idareciler ne de firmalar yatırım kararlarını verirken
riskli yatırımlardan uzak duramamaktadırlar. Tüm bu sebeplerden
dolayı finansal okuryazarlık seviyesinin iyileştirilmesi finansal
piyasaları negatif durumlardan muhafaza etmenin yanında kurumsal
yönetişimin de ilerlemesine yarar sağlamaktadır (Bay, Catasus, Johed,
2014, s. 36-45).
Finansal okuryazarlık iş yaşamına yeni başlayan gençlerden tutun
da her yaşta ki tüketiciye yarar sağlar. Bireyler harcama ve
borçlanmalarını kontrollü bir şekilde gerçekleştirebilirler. Aynı
zamanda finansal okuryazarlık ailelere kendilerine bir ev alabilmek ya
da çocuklarının eğitimleri için birikim yapabilmelerinde yarar sağlar
(Temizel, 2010). Örneğin, günümüzde eğitim seviyesi bakımından
yüksek sayılabilecek bir düzeyde bulunan yüksek öğrenim öğrencileri
de faturalarını bankalar aracılığıyla ödemek, kredi kartı kullanmak,
yolculuk ve sağlık sigortası yaptırmak, eğitim kredisi almak gibi
finansal ürünlerden yararlanmaktadırlar. Henüz kariyerlerinin ilk
yıllarında olan bu genç fertlerin karşılarında mali olarak da planlanması
ve idare edilmesi gereken uzun bir hayat vardır. Kişinin finansal
refahını arttırabilmesi bu dönemin finansal açıdan başarılı bir şekilde
idare edilebilmesiyle alakalıdır (Temizel, Bayram, 2011).
Kişisel tasarrufların arttırılması bakımından finansal okuryazarlık
önemli bir konumdadır. Kişilerin emeklilik hayatlarında refah kaybına
uğramaması finansal okuryazarlığının ne derece ilerlediğine bağlıdır
(Altıntaş, 2009, s. 151–176).

Örneğin, ileri yaşlı bireylere doğru
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yatırımlar yapmaları hususunda bilgi ve ustalık kazandırılarak, daha
kolay bir yaşlılık hayatı için emeklilik ve bireysel tasarruf planlarıyla
belli bir düzeyde birikim edinebilmeleri güvence edilebilir (Temizel,
2010).
Sadece yüksek gelir grubundaki kişilere değil aynı şekilde düşük
gelir grubundaki kişilere de birikimlerinde ve finansal olmayan kurum
ve kuruluşlar tarafından fiyatlandırılan finansal işlemlerdeki yüksek
ücretlendirmelerden kaçınabilmeleri gibi konularda da farkındalık
edindirerek destek sağlayabilir. Finansal okuryazarlık takas risk ve
kazanç gibi ana finansal bilgilerin beraberinde yatırım yapabilme
gücüne sahip bireylere ayrıca özel yatırım alternatiflerinin avantaj ve
dezavantajlarını doğru şekilde mukayese edebilme gücü sağlar
(Temizel, 2010).
Finansal okuryazarlık insanları alakadar eden ve uzun süre tesirli
olan önemli bir husustur. Genç nüfus yoğunluklu ülkelerden biri olan
Türkiye’de, genç nüfusa finansal okuryazarlıkla ilgili gerekli eğitim
verilerek finansal okuryazarlık ve finansal farkındalık düzeylerinin
arttırılması, ileriki yıllarda bu konuyla alakalı karşılaşılabilecek
sorunları en aza indirgeyebilecek yahut engelleyecektir.
4. Finansal Okuryazarlıkla İlgili Kuruluşlar ve Faaliyetleri
Finansal okuryazarlığın geliştirilmesinde en önemli faktör
finansal eğitimdir. Bu nedenle Dünyada ve Türkiye’de birçok kuruluş
hem bireylerin finansal refahlarının iyileştirilmesi hem de dengeli
ekonomik gelişim sağlayan politikalara yardım ve destek amacıyla
farklı içerikte finansal eğitim programları düzenlemektedir. Bu
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bölümde Türkiye’de finansal okuryazarlık konusunda bağımsız
kuruluşlar ve bu kuruluşlarca yürütülen programlar incelenmiştir.
4.1. Türkiye’de Finansal Eğitim Faaliyetleri
Son yıllarda Türkiye’de finansal okuryazarlığın, bireyler ve ülke
ekonomisi üzerindeki etkileri anlaşılmış, bu alanda gerek kamu gerekse
bağımsız kuruluşlar tarafından yapılan çalışmaların arttığı görülmüştür.
Özellikle bireylerin finansal hatalarının en büyük nedenleri arasında
finansal bilgi eksikliğini kanıtlayan çalışmaların artmasıyla, bireylerin
yaptığı finansal hataların finans kurumlarını ve dolayısıyla ülke
ekonomisini etkilediği görülmüş ve finansal okuryazarlık faaliyetleri
ivme kazanmıştır. Bu bölümde de Türkiye’deki kuruluşların yürüttüğü
finansal okuryazarlık faaliyetleri detaylı bir şekilde ele alınacaktır.
4.1.1.Kamu Kuruluşlarınca Yürütülen Finansal Eğitim Faaliyetleri
Türkiye’deki finansal eğitim faaliyetleri son yıllarda konunun
öneminin daha da iyi anlaşılmasıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası (TCMB), Borsa İstanbul (BİST), Türkiye Sermaye Piyasası
Birliği, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği gibi kuruluşların finansal eğitim ve finansal okuryazarlıkla ilgili
çalışmaların arttığı gözlemlenmektedir.
Finansal sektörün ülkemizde yeni yeni büyüme evresinde olduğu
göz önünde tutulduğunda, finansal eğitimin mali kesimin sağlıklı
ilerlemesinde yarar sağlayacaktır. Ayrıca toplumsal refah ve ekonomik
büyüme üzerinde önemli ölçüde katkısının olacağı ifade edilmektedir.
Ülkemizde finansal eğitim üzerine çalışmalar 2014 yılına kadar farklı

15

görevlerdeki kurumlar tarafından yapılmıştır. 2014 yılının Haziran
ayında Finansal İstikrar Komitesi tarafından, “Finansal Erişim,
Finansal Eğitim ve Finansal Tüketicinin Korunması Stratejisi ve Eylem
Planları” devreye sokulmuştur. Buradaki ana hedef, finansal ürün ve
hizmetlerin bütün alanlara idrak etmesi, finansal sistem dışında kalan
bireylerin sisteme katılması, hali hazırda bulunan ürün ve hizmetlerin
kalitesinin çoğaltılmasıdır. Aynı zamanda, finansal tüketicinin
korunması amacıyla buna uygun önlemlerin alınması amaçlanmaktadır
(TCMB, 2015).
4.1.1.1. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Tarafından
Yürütülen Finansal Eğitim Faaliyetleri
Finansal eğitim anlamının en önemli noktalarından biri merkez
bankalarıdır.

Konuyla

alakalı

örneklere

bakıldığında,

merkez

bankalarının ya yasal bir gereklilik olarak ya finansal eğitim tanımının
finansal istikrar ile yakın temasından ötürü ya da kurumsal olarak sahibi
oldukları bilgi birikimi, güvenilirlik, tecrübe sebebiyle türlü biçimlerde
ve değişik oranlarda da olsa, finansal eğitim kavramının muhakkak
içerisinde

yer

aldığı

gözlemlenmektedir

(Altunışık,

Coşkun,

Bayraktaroğlu ve Yıldırım, 2010).
Bu bağlamda “Finansal Erişim, Finansal Eğitim ve Finansal
Tüketicinin Korunması Stratejisi ve Eylem Planları” içerisinde Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), “Medya Çalışanlarının İhtiyaç
Duyulan Finansal Konularda Bilgilendirilmesi” ve “Tasarruf Bilincinin
Artırılması ve Kuruş Kullanımının Özendirilmesi” hareketlerinden
mesul yapı olarak belirlenmiş ve bu amaçla çeşitli faaliyetler
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gerçekleştirmektedir. Ayrıca TCMB, ülkelerarası alanda OECD
Uluslararası Finansal Eğitim Ağı (INFE)’ye de katılımda ve yardımda
bulunmuştur. Bu alanda senede iki defa gerçekleştirilen INFE
toplantılarından biri 2014 yılının Mayıs ayında İstanbul da
gerçekleştirilmiştir (TCMB, 2015).
4.1.1.2. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Tarafından Yürütülen
Finansal Eğitim Faaliyetleri
Sermaye Piyasası Kurulu ‘’Finansal Eğitim Eylem Planı ile
Finansal Tüketicinin Korunması Eylem Planı’’ çerçevesinde TCMB,
BDDK, TMSF gibi kurumlarla iş birliği içinde çalışarak, finansal görev
ve ürünlerin bütün alana dağılması finansal sistem dışarısında kalan
bireylerin sistem içerisine alınması, hali hazırdaki hizmet ve ürünlerin
kalite ve yararlanımlarının çoğaltılması gibi hedefler içerisinde
amaçlanan eylem planları için çalışmalar yapmaktadır.
Bahsedilen eylem planları çerçevesinde SPK, İstanbul Takas ve
Saklama Bankası A.Ş., Borsa İstanbul A.Ş. Türkiye Sermaye Piyasaları
Birliği, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil
ve Eğitim Kuruluşu beraberliğiyle bireylerin okuryazarlık seviyesini
ölçmek amacıyla 2012’de ve 2015’de ‘’Türkiye Finansal Okuryazarlık
Araştırması” adıyla anket çalışması yapmış ve sonuçlar rapor olarak
sunulup, karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. 2015 Türkiye
Finansal Okuryazarlık Araştırması’nın tutanağına göre; 2012’de anket
katılımcılarının %84’ü finansal konularda en basit matematiksel
işlemleri gerçekleştirebiliyorken, 2015 yılında bu %93’e çıkmıştır.
Basit faiz sorusunu doğru yanıtlayanların oranı %35,5’ten %54’e;
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bileşik faiz sorusunu doğru yanıtlayanların oranı %26,1’den, %32’ye
çıkmıştır. 2018 yılında Standard &Poor’s’un (S&P) araştırmasıyla
Türkiye’nin finansal okuryazarlık alanında dünyadaki yeri şu şekilde
açıklandı. Çalışma 144 ülkede 150 bin kişiyle yapıldı sonucunda
Türkiye 120. sırada yer aldı. Çalışma sonucunda Türkiye’de ki 18
yaşından büyük bireylerde finansal okuryazarlık oranı %23,6 çıkmıştır.
Araştırmanın verilerine göre dünyanın finansal okuryazarlık
ortalaması ise %33 olarak açıklandı. Devam eden ve ileriki günlerde
yapılacak programlarla bu olumlu ilerlemenin daha da iyiye gideceği
düşünülmekte (SPK, 2019).
Ayrıca SPK, Dünya Bankası’nın 12 ülkede gerçekleştirdiği
“Finansal

Yeterlilik

Araştırması”

ile

bireylerin

finansal

okuryazarlıklarını ölçen anketi Dünya Bankası’nın iş birliği ile; TÜİK
İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması kapsamında 12 bölgede, 40
il ve 142 ilçede, 2012 yılının Nisan ve Temmuz ayları arasında rassal
örneklem metoduyla belirlenen 3009 yetişkin birey üstünde yüz yüze
mülakat yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Çalışmada Türk toplumunun
finansal yeterliliği, finansal okuryazarlık, bütçe yönetimi ve borçlanma,
finansal ürün seçimi, finansal planlama finansal tutum, davranış ve
yönelimler, bireylerin sosyo-ekonomik vaziyeti, finansal bilgi edinimi
gibi konular sorulmuş, elde edilen bulgular rapor halinde kamuoyuna
duyurulmuştur.
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4.1.1.3. Borsa İstanbul (BİST) Tarafından Yürütülen Finansal
Eğitim Faaliyetleri
‘’Finansal Eğitim Eylem Planı ile Finansal Tüketicinin
Korunması Eylem Planı’’ çerçevesinde birçok kamu kuruluşuyla
işbirliği içinde olan Borsa İstanbul aynı zamanda özellikle finansal
alanda insan kaynakları yaratmaya, bu alandaki insan kaynaklarının
verimliliğini arttırmaya yönelik çalışmalara ağırlık vermiş; aracı
kuruluşta görevli personele yönelik olarak hisse senedi piyasası üye
temsilci eğitimi, borçlanma araçları piyasası üye temsilci eğitimi ve
payları borsada işlem gören firmaların personeli için oluşturulmuş
eğitim programları da tertip edilmektedir (Özgüler, 2013).
Ayrıca

BİST

yüksek

öğrenim

öğrencilerine

yönelik

gerçekleştirdiği çalışmalarda yıl boyunca her biri iki hafta süren eğitim
programları düzenlemektedir. Gençlerin çalışma hayatı öncesi tecrübe
kazanmalarını hedefleyen programda Türk sermaye piyasası ve BİST’
te

işlem

gören

piyasaların

işleyişi

hakkında

detaylı

bilgi

aktarılmaktadır. 2012 yılında BİST borsa ve sermaye piyasalarına
dönük farkındalığın artırılması ve toplumda yatırım bilincinin
ilerletilmesi maksadıyla, Anadolu Üniversitesi ile İş birliği protokolü
imzalamıştır. Şirketlere olduğu kadar bireysel yatırımcılara da yönelik
eğitici ve bilgilendirici çalışmaları hedefleyen işbirliği protokolü
kapsamında; bilgilendirici, tanıtıcı ve eğitici televizyon ve radyo
programlarının hazırlanması sempozyum, panel, konferans gibi
etkinliklerin düzenlenmesi ve bunlara ek olarak saha araştırmaları
kapsamında gerçekleştirilen anketler ve soru-cevap şeklindeki kısa
görüşmelerle tasarruf sahibi birey veya şirketlerin sermaye piyasalarına
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ve Borsa İstanbul’a bakış açıları ve farkındalıklarının belirlenmesi
amaçlanmaktadır (Güler, 2015).
Bağımsız

4.1.2.

Kuruluşlarca

Yürütülen

Finansal

Eğitim

Faaliyetleri
4.1.2.1. Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER)
Tarafından Gerçekleştirilen Finansal Eğitim Faaliyetleri
Finansal okuryazarlık konusunda 2012 yılının Kasım ayında
Türkiye’deki ilk sivil toplum örgütü olan Finansal Okuryazarlık ve
Erişim Derneği (FODER), kurulmuştur. FODER hem Türkiye’de ilk
olmasıyla hem de OECD tarafından akredite edilmiş ülkemizdeki ilk ve
tek finansal okuryazarlık eğitimi vermeyi amaçlayan sivil toplum
örgütü olma özelliğindedir (FODER, 2019).
FODER’in amacı, özel sektör, kamu kesimi ve sivil toplum
kuruluşlarıyla iş birliğinde bulunarak kişilerde finansal okuryazarlık
bilinci ve farkındalık oluşturabilmek için; bilinçlendirme, eğitim ve
araştırmaya yönelik politikalar üretmesidir (FODER, 2019).
FODER’in hedefleri ise şunlardır (FODER);
• Bankacılık kesimi dışındaki nüfusta %10’luk artışa yarar
sağlamak,
• Bankacılık yapısında bireylerin tasarruf oranlarının artırılmasına
katkı sağlamak,
• Finansal okuryazarlığı eğitim müfredatlarına
sağlamak,
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eklenmesini

• Finansal sistemin içerisinde bulunmak ve finansal yatırımlar ile
tasarruf gibi konularda öncelikli olarak kadınlar ve çocukların
bilinçlendirilmelerine yardımcı olmak için hedefler belirleyip
uygulamalarda bulunmaktır.
Ayrıca Haziran 2014’de yayınlanan Finansal Eğitim, Finansal
Erişim, Finansal Tüketicinin Korunması Stratejisi ve Eylem Planları’n
da FODER’e atfedilen vazifeler şu şekildedir (FODER);
• Finansal eğitim faaliyetleriyle ilgili web sayfası oluşturularak
eğitimlerin internet aracılığıyla ilan edilmesi,
• Eğitici ve tanıtıcı materyallerin hazırlanması,
• Seminerler, konferanslar, TV ve radyo programları aracılığıyla
finansal mevzulara dikkat çekilmesi,
• Ev hanımlarının finansal konular özelinde bilinçlendirilmesidir.
Derneğin finansal okuryazarlıkla ilgili yürüttüğü faaliyetler ise;
FODER tarafından İstanbul genelinde 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve
Spor Bayramı kapsamında düzenlenen çeşitli etkinliklerle çocuk ve
gençlere finansal okuryazarlık üzerine eğitimler verilmiştir.
İlk ve ortaokul öğrencilerine verilen eğitimlerde, öğrencilere
eğitim kitapçıkları dağıtılmış ve bu kitapçıklarda çocukların amaçlarını
bir plana dökebilmeleri, ihtiyaç, tasarruf, birikim, harcama gibi
tanımları öğrenmeleri ve bütçe yapabilmeleri hedeflenmiştir (FODER,
2019).
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FODER yalnızca çocuk ve gençlere yönelik değil aynı şekilde
Kara Kuvvetleri Komutanlığı mensuplarına yönelik de “Bireysel Bütçe
Yönetimi Eğitimi” adı altında finansal okuryazarlık eğitimleri
vermektedir.

FODER bu kapsamda, finansal okuryazarlık eğitim

kurslarından birincisini, Mayıs 2015’de Ankara Kara Kuvvetleri
Komutanlığı’nda Generaller, Subaylar, Astsubaylar, Sivil Memurlar ve
OYAK Genel Müdür Yardımcısının katılımıyla CFA tarafından
gerçekleştirilmiştir (FODER, 2019).
Ayrıca FODER Türkiye’de diğer kuruluşlarca yürütülen; TEB
Aile Akademisi, Visa Paramı Yönetebiliyorum Projesi, ING Bank
Turuncu Damla Projesi gibi projelere de destek vermektedir.
4.1.2.2.

Bankalar

Tarafından

Yürütülen

Finansal

Eğitim

Faaliyetleri
Türk Ekonomi Bankası (TEB), Türkiye’de bireylerin finansal
okuryazarlık düzeylerinin artırılması doğrultusunda bilinçlendirmek ve
eğitmek hedefiyle TEB Aile Akademisi projesini hayata geçirmiştir. Bu
projede bireylere bütçe oluşturma, bütçe yönetimi, bireysel emeklilik,
yatırım kararları, kredi ve kredi kartlarının kullanımı gibi konular
çerçevesinde finansal okuryazarlık düzeyini iyileştirecek eğitimler
verilmektedir. Eğitimler eğitimci sertifikasına sahip banka personeli ve
gönüllü olarak projeye dahil olan TEB çalışanları tarafından verilmekte
olup 2015 sonu itibariyle 200 bin kişiye ücretsiz birebir TEB Aile
Akademisi eğitimi vermiştir (TEB, 2019).
Türkiye İş Bankası, üniversite öğrencilerine yönelik hazırlanan
‘’Finansal Okuryazarlık Eğitimi’’ sertifikalı eğitim programıyla
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üniversite öğrencilerine günlük hayatta sıklıkla karşılaşılan temel
ekonomik kavramları ve ekonominin ana dinamikleri tanıtarak
ekonomik göstergeleri anlayabilme ve bu göstergeleri yorumlayabilme
becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır (İŞBANK, 2019).
Turuncu Damla ING Bank’ın, küçük yaşlardan itibaren
bireylere finansal okuryazarlık üzerine eğitimler verilmesi gerekliliğine
dikkat çeken önemli bir sosyal sorumluluk projesidir. İlkokul
öğrencilerine odaklı bu proje çocuklara tasarrufa yönelik eğitimler
vermek üzere 2013 yılı Nisan ayında hayata geçirilmiştir. Bu kapsamda
1 yılda 9 ilde, 123 okulda 10.700 öğrenciye eğitimler verilmiştir
(INGBANK, 2019).
Son olarak gençler içerisinde finansal okuryazarlık seviyesini
ilerleterek sürdürülebilir ekonomik kalkınma sürecine katkı yapmayı
amaçlayan "Paramı Yönetebiliyorum" projesi öne çıkmaktadır. Bu
proje ilk defa Türkiye’de finansal okuryazarlık alanında özel sektör,
kamu kesimi ve sivil kesimi bir araya getirmiştir. Proje, Visa Europe ve
Türkiye’deki 22 üye bankasının destekleriyle, T.C. Kalkınma
Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Habitat Kalkınma
ve Yönetişim Derneği partnerliğinde 2009’dan beri sürdürülmektedir.
"Paramı Yönetebiliyorum" projesi, Türkiye'deki 15 ila 30 yaş
arası gençleri odağına alan, bu gençlerin gelir ve giderlerini
bütçelemelerine ve finansal hizmetlerin nasıl kullanılması gerekliliğine
dair eğitim olanağı sunmayı hedefleyen bir projedir. Ağırlıklı olarak
finansal yönetim alanında oluşturulan eğitim müfredatı, alanında yetkin
eğitmenlerce toplam 80 ilde verilen eğitimlerle yaygınlaştırılmaktadır.
Bu projenin esas hedefi gençlere bütçe yönetimini ve finansal
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hizmetlerin doğru kullanımının öğretilerek, bu gençlerin finansal
okuryazarlık düzeylerinin arttırılması hedeflenmektedir. Bu amaç
doğrultusunda ileriki yıllarda finansal okuryazarlık seviyesi yüksek
nesiller yetiştirilerek, ülkelerin sürdürülebilir ekonomik kalkınma
hedeflerine yarar sağlamak istenmektedir (Paramı yönetebiliyorum,
2019).
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SONUÇ
Son yıllarda finansal okuryazarlık sadece gelişmiş ülkelerde değil
aynı zamanda gelişmekte olan ülkelerde de oldukça önem verilen bir
kavram durumunu almıştır. Bireyler hayatları boyunca finansal kararlar
almak ve uygulamak zorundadır. Bu kararlar hem bireyin kendisini hem
de ekonomiyi önemli derecede etkilediğinden finansal okuryazarlık bir
zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. Ancak sürekli karmaşıklaşan
finansal sistem okuryazarlık düzeyini olumsuz etkilemekte ve
bireylerin etkin kararlar almasını zorlaştırmaktadır. Bu nedenle
bireylerin tasarruflarını artırma, yatırım ve borç yönetimi gibi finansal
konularda okuryazarlık düzeylerinin geliştirilmesi gerekmektedir.
Bu bağlamda bireylere finansal eğitim sağlayan kamu ya da
bağımsız

kuruluşlarca

yürütülen

finansal

okuryazarlık

eğitim

faaliyetleri büyük önem arz etmektedir. Son yıllarda bu eğitimler hem
kamu kurumlarınca hem de sivil toplum kuruluşlarınca verilerek
bireyler finansal anlamda bilinçlendirilmektedirler. Günümüzde kimi
özel eğitim kurumlarınca finansal okuryazarlık ders programlarına
eklenerek bu bilinç çocuk yaşta kazandırılmaya başlanmıştır. Hem
dünyada hem de Türkiye’de bu kavramla alakalı çalışmalar ve eğitimler
hızla sürdürülerek finansal araçlar ve sistemler konusunda bireylere
farkındalık kazandırılmaktadır.
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GİRİŞ
Çalışma, insanların yaşamlarını sürdürebilmek için yürüttükleri
tüm faaliyetlerdir. Ücretli çalışma ise emek arz ve talebinin bir araya
geldiği piyasa olan işgücü piyasalarında yer alma ile ilgili bir durumdur.
Yaşamını sürdürmek için çalışmak zorunda olan insanlar için işgücü
piyasalarında bulundukları konum yaşam koşullarını doğrudan doğruya
etkilediği için son derece önemlidir. Günümüz toplumlarında işgücü
piyasaları yaşamsal öneme sahiptir. İşgücü piyasaları ile ilgili
kavramsal açıklamalarda; istihdamda olma, işsiz olma ve işgücü
dışında olma gibi üç ana kategori olsa da işgücü piyasalarındaki gerçek
durumda bu ayrım bu kadar net yapılamamaktadır. Örneğin istihdamda
olma durumunun; “eksik istihdam”, “yetersiz istihdam”, “eğreti
istihdam” gibi farklı görünümleri olabilmektedir. Her farklı görünüm
farklı ücret ve çalışma koşullarına karşılık gelmekte ve dolayısıyla
bireyin refahını, yaşam kalitesini doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle
derinlemesine analizler yoluyla işgücü piyasalarının yapısının ortaya
konulması son derece önemlidir.
Ücret geliri elde eden, çalışmak ve istihdamda olmak isteyen tüm
bireyler için işlerin; yüksek ücret, iyi çalışma koşulları, statü, kendini
gerçekleştirme ve sosyal dışlanmadan korunma gibi özellikleri
sağlaması istenen bir durumdur. Ücretli istihdam ilişkisinin istenen
özellikleri taşıması durumu gençler bakımından daha da önemli
görülmektedir. Zira insan yaşamının en verimli, üretken ve bir o kadar
da kırılgan olarak görülen bu geçiş döneminde gençlerin kendi ayakları
üzerinde durabilmesi, yetişkinliğe geçiş aşamasını sağlıklı olarak
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gerçekleştirebilmesi,

“birey”

olabilmesi

yaşamsal

bir

önem

taşımaktadır.
Genel olarak işgücü piyasalarındaki konum yaşam düzeyini de
belirlemektedir. Bu çalışmada Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
tarafından yayınlanan veriler ışığında Türkiye’deki gençlerin işgücü
piyasalarındaki konumu ele alınmaktadır.
İşgücü piyasaları ile ilgili analizler farklı nüfus gruplarının hangi
işgücü piyasası tanımı içine girdiğinin, başka bir ifadeyle çalışanların
işgücü piyasaları içindeki konumunun ortaya konulmasına dayalıdır.
Ancak uygulamada hem eğitime erişim hem de eğitim sırasında bu
eğitimin türü ve niteliği, eğitim sonucunda işe girebilme, işin
özellikleri, işe girememe kategorileri kadar “ne eğitimde, ne de işgücü
piyasasında” olmama durumu gibi çok farklı boyutların da söz konusu
olduğu ve tüm bu farklı durumların analiz edilmesinin gerekli olduğu
söylenebilir.
Bir ülkede genç nüfusun varlığı “Demografik Fırsat Penceresi”
kavramı ile ilişkilendirilmektedir. Demografik fırsat penceresi; genç
nüfusun dinamik ve yaratıcı yapısıyla ülke kalkınmasının motor gücü
oluşturduğu düşüncesine dayalıdır. Yeni fikirlere açık, yaratıcı, enerjik,
dinamik gençler ekonomik büyümeyi pozitif yönde etkilemektedir. Her
ülke demografik değişim sürecine girmektedir. Nüfus bilimcilere göre
demografik değişim üç evrelidir. Doğurganlığın yüksek olduğu ilk
dönem 0-14 yaş grubu aynı zamanda bağımlı nüfusun da yüksek olduğu
dönemdir. Genç nüfusun görece yüksek olduğu ikinci dönemde,
doğurganlık oranı azalır, çalışabilir yaştaki aktif nüfus (15-64) artar,
bağımlı nüfus (0-14 ve 65 yaş üstü ile kıyaslandığında) görece daha
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azdır. Bu iki geçiş dönemi literatürde “demografik fırsat penceresi”
olarak tanımlanmaktadır. Demografik değişimin üçüncü evresi aktifüretken nüfusun yaşlandığı ve özellikle 65 yaş üstü bağımlı nüfusun
görece arttığı ve bu yapının süreklilik kazandığı devredir. Günümüzde
başta Avrupa ülkeleri olmak üzere gelişmiş ülkeler “Yaşlılık Krizi”
olarak da tanımlanan bu sürece girmiştir (Kabaş ve Kandır, 2013: 416).
Türkiye demografik geçiş sürecinin ikinci evresini yaşamakta
aynı zamanda Avrupa’da genç nüfusun toplam nüfus oranının en
yüksek olduğu ülke konumunda bulunmaktadır (UİS, 2014-2023).
Türkiye’de nüfus artış hızının 2023 yılında %1’in altına düşmesi ve 21.
yüzyılın ortalarında nüfusun 95 milyon civarında sabitlenmesi
beklenmektedir. Nüfus artış hızı düştüğünde yaş yapısı da değişerek,
Türkiye genç nüfus avantajı olan bir ülke konumundan uzaklaşacaktır.
Türkiye’deki zengin insan kaynağının iyi eğitimli işgücüne dönüşmesi
ve istihdamda yer alabilmesi son derece önemlidir. Türkiye’de eğitimin
kalitesi azalmakta ve üniversite mezunları arasındaki işsizlik oranı
%25’lere yükselmektedir (Arslan, 2008). İşsizlik, tüm dünyada olduğu
gibi, Türkiye’de de önemli bir makroekonomik sorundur. İşsizlik
sorunu, sadece ekonomik değil, aynı zamanda sosyo-psikolojik açıdan
önemli bir sorun olması nedeniyle üzerinde ciddiyetle durulması
gereken ve sosyal politikalar geliştirilmesi gereken bir alandır (Ören ve
Şahverdioğlu, 2016).
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1. Genç İşsizliği
Genel anlamda işsizlik; çalışma istek ve arzusunda olan,
piyasalarda geçerli olan ücrete razı ve iş arayan ancak iş bulamayan
kişilerin durumunu tanımlamaktadır. Ekonomistler ve çalışma
ekonomistleri 20. yüzyılın son çeyreğinden itibaren işsizliğin tarihteki
en yüksek oranına ulaştığını belirtmektedirler (Jimeno & Rodriguez Palenzuela, 2002). Küresel bir sorun olan işsizlik günümüz
toplumlarının önemli sorunlarından biridir. İşsizlik sorunu genel
ekonomik refah üzerinde yarattığı olumsuz etkilerin yanı sıra farklı
nüfus gruplarını da çeşitli düzeylerde etkilemektedir. Gerek gelişmiş,
gerekse gelişmekte olan ülkelerde genç işsizliği genel işsizlik
oranlarının üzerinde yer almakta ve işsizlik gençler bakımından önemli
bir sorun olarak kabul edilmektedir. İşsizlik sorunu gençlerin işgücü
piyasalarındaki konumunu ile doğrudan doğruya ilgilidir.
Gençliğin tanımı ülkeden ülkeye farklılık göstermekte, kültürel,
kurumsal ve politik faktörlere bağlı olarak değişmektedir. Gençlik
dönemi alt sınırı genellikle zorunlu eğitim çağının sona erdiği yaşa
tekabül etmektedir (O’Higgins, 1997: 1’den aktaran Ören ve
Şahverdioğlu, 2016: 8).
Türkiye’de 15 yaşını doldurmuş ama 18 yaşını doldurmamış
gençler “genç işçi” olarak tanımlanmakla birlikte bu yaş grubunda
bulunan kişiler reşit olmadıkları için kendi başlarına iş sözleşmesi
yapma iradesine sahip olamamaktadır. Ancak vasilerinin onayıyla,
fizyolojik yapılarına uygun hafif işlerde çalışabilirler.

37

Genç işsizliğinin nedenleri;
• Verilen eğitimi ile piyasanın ihtiyaç duyduğu nitelikler arasındaki
uyumsuzluk,
• Mesleki eğitime gereken önemin verilmemesi,
• Gençlerin piyasa hakkında eksik bilgiye sahip olmaları,
• Gençlerin yüksek rezervasyon ücretinin olması,
• Nüfus artış hızı ile açılan istihdam alanları arasındaki
uyumsuzluk,
• Asgari ücretin bölgelere göre ayarlanmaması,
• Teşvik ve kredilerin plansız dağıtılması,
• Yeni elemanlara yer açılmak yerine çalışma saatlerinin
uzatılması,
• Sermaye ve teknoloji yoğun üretim sistemlerinin yaygınlaşması,
• Küresel kriz gibi konjonktürel dalgalanmalar,
• Ürettiğinden daha fazla tüketen bir toplum,
• Yeni gelişmelere ve teknolojilere uyum sağlayamamak,
• Özelleştirme ve taşeronlaştırma,
• Emeklilik yaşının arttırılması ve çalışanların uzun yıllar
işlerinden ayrılmaması,
• İş kazaları ve meslek hastalıkları,
• Asimetrik göç dalgaları,
• Ücretler ve vasıf arasında uyumsuzluk olması,
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Tablo 1. Bazı OECD Ülkelerinde Toplam İşsizlik ve Genç İşsizlik
Oranları (Genel sütununda toplam işgücünün ve Genç sütununda
15-24 yaş grubu işgücünün %’si)
Ülkeler
Japonya
İzlanda
Almanya
Çek Cum. (Çekya)
Meksika
Türkiye
G. Afrika
Yunanistan
İspanya
İtalya
Fransa
OECD Ortalaması
AB-28 Ortalaması

2005
2009
Genel Genç Genel Genç
4,4
8,6
5,0
9,1
2,5
7,4
7,2
15,6
11,1
15,5
7,7
11,2
7,9
19,2
6,6
16,5
3,5
6,9
5,3
10,0
8,7*
16,4*
12,5
22,8
23,5 45,6** 23,7
48,3
9,9
25,7
9,6
25,7
9,1
19,6
17,8
37,7
7,7
24,1
7,7
25,3
8,4
20,2
8,7
22,9
6,5
13,3
8,1
16,6
8,9
18,6
8,9
20,1

2018
Genel Genç
2,4
3,7
2,7
6,0
3,3
6,2
2,2
6,7
3,3
6,9
10,8
20,1
27,1
53,4
19,2
39,9
15,2
34,4
10,6
32,2
9,0
20,8
5,3
11,1
6,8
15,2

* 2006 verisi, ** 2008 verisi
Kaynak: https://data.oecd.org/unemp/unemployment-rate.htm
Tablo 1’de yer alan ülkeler 2018 yılı genç işsizliği oranına göre
en yüksek ve en düşük orana sahip ülkeler ile Türkiye, Ekonomik
İşbirliği ve Kalkınma Örgütü / Organization for Economic Cooperation and Development – OECD) ortalaması ve Avrupa Birliği 28
üyesi (AB-28) ortalamasını içermektedir. Genç işsizliği sorununun
çözülmesi gençler bakımından olduğu kadar ülkenin geleceği açısından
da son derece önemlidir (Dorsett & Lucchino, 2018; Kritzinger, 2002;
Erdayı, 2009). 1929 Büyük Bunalımından sonra yaşanan en büyük
ekonomik kriz olan 2008 krizinden beri genç işsizliği genel olarak
dikkat çekici bir biçimde artmaktadır. Genç işsizliği 2008 küresel krizi
sonrasında Güney Avrupa ülkeleri başta olmak üzere pek çok ülkenin
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temel sosyo-ekonomik sorunlarından biri haline gelmiştir. İspanya,
İtalya, Yunanistan, Fransa ve Güney Afrika gibi genç nüfus yapısına
sahip Türkiye’de de yüksek genç işsizliği oranları söz konusudur. Genç
işsizliği sorunu, genel işsizlikte olduğu gibi, özellikle 1970’li yıllarda
ekonomilerde baş göstermeye başlayan durgunluk ile birlikte daha
belirgin hale gelmiştir (Özer ve Topal, 2017: 50).
Birleşmiş Milletler (BM/ United Nations - UN) ve Uluslararası
Çalışma Örgütü (UÇÖ / International Labour Organization - ILO) gibi
uluslararası kuruluşlar 15-24 yaşları arasındaki kişileri genç olarak
tanımlamaktadır (Taş ve Bilen, 2014). Türkiye’de de genel olarak genç
nüfus 15-24 yaş arasında olan kişileri kapsayacak şekilde ele
alınmaktadır (Murat ve Şahin, 2011a). Ancak yapılan farklı
çalışmalarda çalışmanın temel önceliklerine göre farklı yaş aralıkları da
kullanılabilmektedir. Örneğin TÜİK tarafından 2016 yılında yapılan ve
gençlerin işgücü piyasalarındaki konumunu ortaya koyan en yakın
tarihli çalışma olan “Gençlerin İşgücü Piyasasına Geçişi” konulu
modüler anket kapsamında gençler 15-34 yaş grubu olarak ele
alınmaktadır.
Söz konusu çalışmaya göre 2016 yılı II. Çeyreğinde (NisanMayıs-Haziran) Türkiye’de 15-34 yaş grubunda işsizlik oranı %13,2
olmuştur. “2 veya 3 yıllık yüksekokul mezunları” %16,8 ile en yüksek
işsizlik oranına sahiptir. Cinsiyete göre işsizlik oranları incelendiğinde
erkelerde %15 ile “bir okul bitirmeyenler” ve kadınlarda %23,7 ile
“genel lise mezunları” arasında yüksek oranda işsizlik bulunmaktadır.
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Tablo 2. Türkiye’de Kurumsal Olmayan Nüfusun Eğitim ve
İşgücü Durumu, II. Çeyrek: Nisan-Haziran, 2016 2

Eğitim durumu

İşgücüne
Katılma
Oranı (%)

İstihdam
Oranı
(%)

İşsizlik
Oranı (%)

56,4
34,4
48,2
51,6
69,1
78,4
84,9
74,8
67,6
68,4
67,5
86,3
91,0
92,0
37,8
21,0
26,6
32,8
46,3
66,5
77,9

48,9
30,1
42,4
43,6
60,6
65,2
73,7
66,1
57,5
60,3
59,3
78,4
78,7
81,5
31,6
19,1
23,1
25,0
36,9
52,5
66,0

13,2
12,5
12,2
15,5
12,3
16,8
13,3
11,6
15,0
11,7
12,0
9,1
13,6
11,4
16,4
9,3
13,3
23,7
20,2
21,0
15,3

Toplam
Bir okul bitirmeyen
Lise altı
Genel lise
Mesleki veya teknik lise
2 veya 3 yıllık yüksekokul
4 yıllık yükseköğretim ve üzeri
Erkek
Bir okul bitirmeyen
Lise altı
Genel lise
Mesleki veya teknik lise
2 veya 3 yıllık yüksekokul
4 yıllık yükseköğretim ve üzeri
Kadın
Bir okul bitirmeyen
Lise altı
Genel lise
Mesleki veya teknik lise
2 veya 3 yıllık yüksekokul
4 yıllık yükseköğretim ve üzeri

Kaynak: http://www.tuik.gov.tr
Günümüzde gençlerin işsiz kalmaları konusunda genel kabul
gören eğilim, gençlerin yetişkinlere oranla daha fazla sosyal risk altında
olduklarıdır (Murat ve Şahin, 2011b: 93).

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan 2016 tarihli “Gençlerin İşgücü
Piyasasına Geçişi” adlı özel konulu araştırma konu ile ilgili en yakın tarihli çalışmadır.
2016 yılı II. çeyreğinde (Nisan, Mayıs ve Haziran) hanehalkı işgücü araştırması ile
birlikte uygulanmıştır.

2
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Türkiye’de de diğer gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde olduğu
gibi işsiz nüfusun büyük kesimini gençler oluşturmaktadır (Bircan,
1995), bu nedenle de gençlerin istihdamı önemli bir konu olarak
karşımıza çıkmaktadır.
2. Genç İstihdamı
Gençlerin sosyal kimliğinin şekillenmesinde, bağımsız yaşam,
gelir sahibi olma, toplumun özgüven sahibi bireylerinden olma gibi
gerekliliklerin sağlanmasında istihdam halinde bulunmak temel
faktördür (Calderon, 2004:65; Çetinkaya, 2010).
Gençler bakımından istihdamda yer alsalar bile işsizliğin yanı sıra
geçici işlerde çalışma, eğitimini aldığı alanda çalışmama gibi farklı
sorunlar söz konusudur. Ayrıca gençler bakımından “insan onuruna
yakışır işlerde” çalışmama oranı da yüksektir (Erdayı, 2009). ILO
“Gençlerin İstihdamına İlişkin Küresel Eğilimler” raporuna göre,
küresel boyutta genç işsizliğine çözüm bulabilmek için en azından
yaklaşık 400 milyon “insan onuruna yakışır iş (decent job)”
yaratılması gerekmektedir. Yaratılan yeni işler de yetmemektedir.
Dünyadaki 15-24 yaş grubu gençlerin %85’i gelişmekte olan ülkelerde
yaşamaktadır. Bu gençlerin de %20’si çalışan yoksul grubunda yer
almaktadır (Musiela, 2010).
Gençler

işgücü

piyasalarına

başarılı

şekilde

entegre

olamadıklarında ülkelerinin gelecekteki refah ve kalkınma beklentileri
açısından ciddi tehditler ortaya çıkmaktadır (Cockburn, 2001;
Aslantepe, 2007: 53; EC, 2011). Günümüzün ekonomik ikliminde
gençler için yenilikçi çözümler geliştirilmesi (Sebba vd., 2009),
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gençlerin potansiyel ve yeteneklerini ortaya koyabilecekleri yeni işlerin
yaratılması son derece önemlidir. Örneğin Endonezya’da her yıl 3.3
milyon genç formal eğitimden ayrılıp işgücü piyasalarına giriş
yapmaktadır (World Bank, 2010) bu bağlamda gençlerin okuldan
işgücü piyasalarına geçiş sürecinin de önemle üzerinde durulması
gerekmektedir.
Diğer yandan istihdam oranı ve işgücüne katılma oranı
bakımından cinsiyet farklılıkları da bulunmaktadır. İstihdam oranı ve
işgücüne katılma oranı genç kadınlarda oldukça düşüktür. Türkiye’de
politika yapıcılar genç istihdamının bir sorun olduğunu kabul etmekle
beraber bu sorunun çözümü için spesifik ve etkin politikalar
gerçekleştirildiği söylenemez.
Çalışma çağındaki nüfusun tamamını karşılayacak yeterli
istihdam olanaklarının yaratılamaması Türkiye işgücü piyasalarının
yapısal sorunlarından bir tanesidir. Konjonktürel ve yapısal pek çok
nedene dayanan bu durum, özellikle işgücü piyasalarına ilk kez giren
gençler açısından dezavantajlı bir durum yaratmakta, genç işsizliğinin
artmasına neden olmaktadır.
Türkiye yüksek orta gelir düzeyine sahip gelişmekte olan bir ülke
olarak önemli bir araştırma konusu oluşturabilecek bir ekonomidir. Son
12 yıllık dönemde ortalama %4-5 oranında bir büyüme hızı
yakalayabilmiş, enflasyon oranını %10’lara kadar çekebilmiş,
doğrudan yabancı sermaye girişlerinde önemli bir gelişme kaydedilmiş
ve ihracatta 100 milyar eşiğini aşabilmiş bir ekonomi (Günaydın ve
Çetin, 2015) olmakla birlikte mevcut cari açık ve borç stoku ile kırılgan
bir görünüm de arz etmektedir.
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Türkiye’de Hanehalkı İşgücü Anketi ve konu ile ilgili olarak
yapılmış olan araştırmalar incelendiğinde pek çok gencin okuldan
mezun olduktan sonra işsiz kaldıkları dönemler olduğu, bulunan ilk işin
genellikle kayıt dışı sektörde ya da düşük ücretli ikincil işler olduğu
görülmektedir.
Gelişmiş ülkelerde eğitim ile birlikte işsizlik oranları azalırken
Türkiye’de tersi bir durum söz konusudur. Konunun bir başka boyutu
ise

genç

işgücündeki

yansımamasıdır.

Genç

artışın

genç

istihdamının

istihdamına
gelişimi,

aynı

Tablo

oranda

3’te

yer

almaktadır. 3

Tablo 1’de yer alan ülke seçimi çalışma içinde bütünlük oluşturmak amacıyla Tablo
2’de de korunmuştur.

3
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Tablo 3. Bazı OECD Ülkelerinde Toplam İstihdam ve Genç
İstihdam Oranları (Genel sütununda çalışma çağı, Genç
sütununda 15-24 yaş nüfusun %’si)
Ülkeler
Japonya
İzlanda
Almanya
Çek Cum. (Çekya)
Meksika
Türkiye
G. Afrika
Yunanistan
İspanya
İtalya
Fransa
OECD Ortalaması
AB-28 Ortalaması

2005
2009
Genel Genç Genel Genç
69,3
40,9
70,1
39,5
83,7
67,3
78,3
70,5
65,4
41,9
70,3
46
64,8
27,4
65,3
26,6
60
44,6
59,7
42,2
44,5* 30,3*
44,2
28,9
43,3 16,7** 43,8
14,5
59,6
25
60,8
22,8
63,5
38,5
59,9
28
57,5
25,7
59,2
21,6
63,7
30,4
64
30,5
65,2
42,4
64,6
39,6
63,4
36
64,4
34,7

2017 4
Genel Genç
75,3
46
86,1
75,4
75,2
46,5
73,6
29,1
61,1
40,8
51,5
34,4
43,3
12,5
53,5
14,2
61,1
20,5
57,9
17,1
64,7
28,7
67,7
41,3
67,6
34,7

* 2006 verisi, ** 2008 verisi
Kaynak: https://data.oecd.org/emp/employment-rate-by-agegroup.htm
Genç nüfus içinde Tablo 3’te yer alan ülkelerden istihdam
oranının en yüksek olduğu ülke İzlanda ve en düşük olduğu ülke ise
Güney Afrika’dır. Genç istihdamının bir diğer özelliği ise standart dışı
istihdamın önemli bir paya sahip olmasıdır (Gürsel, 2000: 22). Örneğin
standart dışı istihdam türleri arasında sayılan kayıt dışı istihdam
konusunda dünya genelinde her dört gençten biri kayıt dışı olarak
çalışmakta olduğu raporlanmıştır (ILO, 2018: 19).

OECD web sitesinde “istihdam” ve “genç istihdamı” konusunda en güncel yıllık veri
2017 yılına aittir.

4
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Gençlerin istihdamında coğrafi bölge ve cinsiyet bakımından da
önemli farklılıklar bulunmaktadır. Örneğin; Güney Afrika’da gençlerin
ağırlıklı olarak tarım işletmelerinde çalıştıkları ve işçi sınıfı içinde yer
alma tercihini kullanmadıklarına ilişkin çalışmalar bulunmaktadır
(Kritzinger 2002)
3. İstihdamda ve Eğitimde Yer Almayan Gençler (NEET)
İngiltere’de işgücü piyasasındaki gelişmeler doğrultusunda
1980 ve 1990’lı yıllarda ortaya çıkan “istihdamda ve eğitimde yer
almayan gençler” (not in Employment, education or training – NEET)
kavramı, günümüzde özellikle gelişmiş ülkelerin çalışma hayatına
ilişkin gündemlerinde önemli yer tutmaktadır (Yıldız, 2015).
NEET kavramı, özellikle gelişmiş ülkelerin çalışma hayatına
ilişkin gündemlerinde yer tutmakta ve işgücü piyasalarının uluslararası
karşılaştırmalarında önemli bir gösterge olarak kullanılmaktadır.
Kavram ekonomik anlamda aktif olmayanları kapsadığından genç
işsizliğinden daha geniş bir hedef grubu tanımlamaktadır. Türkiye
OECD ülkeleri arasında en yüksek NEET oranına sahip ülkedir. 2008
yılından itibaren bu oran azalmaya başlamıştır.

46

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEÇME KONULAR

Tablo 4. Gençlerde NEET Oranları 5
Ülkeler

2005

2009

2017

Japonya

-

4,4

3,3

İzlanda

4,7

7,3

4,9

Almanya

11,3

8,8

5,9

Çek Cum. (Çekya)

13,3

8,5

5,6

Meksika

21,5

22,1

18,4

Türkiye

38,6

34,9

24,4

G. Afrika

34,3

-

31,6

Yunanistan

20,8

12,4

14,1

13

18,1

12,4

İtalya

17,1

17,6

19,2

Fransa

11,2

12,7

11,1

İspanya

Kaynak:https://www.ilo.org/ilostat/faces/oracle/webcenter/portalapp/
Türkiye’de NEET için TÜİK tarafından “Genç Nüfusun
Eğitimde ve İstihdamda Olma Durumu” 2018 verilerine göre 15-19
yaş grubunda NEET oranı %17,4, 20-24 yaş grubunda 32,2 ve 25-29
yaş grubunda 33,9’dur. Bu oranlar cinsiyete göre farklılaşmaktadır.
Erkelerde 15-19 yaş grubunda % 13 olan NEET oranı aynı yaş grubu
kadınlarda %22,2 olmuştur. 20-24 yaş grubunda erkeklerde % 18,7 olan
NEET oranı aynı yaş grubu kadınlarda %45,5 olmuştur. 25-29 yaş
grubu erkeklerde ise NEET %14,6 iken aynı yaş grubu kadınlarda %53
olarak gerçekleşmiştir 6.

Tablo 1’de yer alan ülke seçimi çalışma içinde bütünlük oluşturmak amacıyla Tablo
3’te de korunmuştur.
6
www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=2461 (Erişim Tarihi: 02.03.2019)
5
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Özellikle 20-29 yaş grubu olarak düşünülürse kadınlarda NEET
oranı çok yüksektir. Bu grup Türkiye'de ev kızı ya da “ev hanımı”
olarak bilinmekte ve genç kadınların günlük yaşam deneyimlerini
inceleyen az sayıda çalışma bulunmaktadır. Türk toplumunun kamusal
alanına tam olarak katılamama durumunda yer alan bu grupla ilgili de
çalışmalar yapılması gerekmektedir. Gençlik çalışmaları ile kadınların
çalışmaları arasında boşluk bulunmaktadır (Çelik & Lüküslü, 2012;
Puerto, 2005).
Gençlerin çalışmaması ve eğitimde yer almamasının nedenlerinin
ortaya konulması ve bu grubu oluşturan alt grupların belirlenebilmesi
ve ihtiyaçlar doğrultusunda bu gruplara yönelik politikaların
geliştirilebilmesi için özelleşmiş alan araştırmalarının yapılması
gerekmektedir.
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SONUÇ
Küreselleşmeyle birlikte işsizlik ve özellikle genç işsizlik sorunu
tüm dünyanın gündeminde yer almakta ve önemli bir yer işgal
etmektedir. Türkiye’de de genç nüfus önemli sorunlarla karşı
karşıyadır.

Eğitimsizlik,

yoksulluk,

sosyal

dışlanma

bunların

bazılarıdır. Bunlar kişisel donanım ve motivasyon eksikliği ile
açıklanmayacak kadar boyutlu sorunlar olup sadece istihdam imkânı
yaratılmasıyla çözülebilecek sorunlar değildir. Gençlerin istihdam
sorunları sadece Türkiye açısından değil dünya gündeminde de önemli
bir yer tutmaktadır.
İşgücü

piyasasında

belirlenen

istihdam

ilişkileri

insan

yaşamındaki temel ilişkilerdendir. İşgücü piyasalarının iki önemli
göstergesi olan istihdam ve işsizlik istatistikleri ekonominin makro
düzeyde sağlıklı işleyip işlemediği konusunda bilgi vermektedir. İşgücü
piyasasında belirlenen istihdam ve işsizlik gibi olgular insanların
yaşamlarıyla ve refah düzeyleriyle doğrudan ilgilidir (Beyhan-Acar,
2013).
Gençlerin işsizliği uzun dönemli ve yapısal bir sorundur. Marx
kapitalizmde sosyal kutuplaşmaya dikkat çekerken, kapitalist üretim
biçiminin doğası gereği yedek işgücü ordularına ihtiyaç duyduğunu
belirtmektedir (Alvaro ve Luque, 2005). Neo-klasik iktisatçılar ise bu
durumu “doğal işsizlik oranı” olarak tanımlamaktadır. Kapitalist
üretim biçimi “kazanan” ve “kaybedenler” yaratmaktadır. Ekonomide
yapısal sorunlar varken bireysel başarı ya da başarısızlıklar çok geçerli
değildir. Kazanan ve kaybedenler ifadeleri konuyu bireysel fırsat ya da
zorluklara indirgeyen bir yaklaşım gibi görünse de kapitalist üretim
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biçimi içinde grupların kazanması ya da kaybetmesi olarak ele
alınmaktadır (Alvaro ve Luque, 2005).
Günümüzde aktif politikalar işsizliği bireysel bir süreç ve sorun
olarak

ele

almaktadır.

Devletin

sosyal

nitelikli

görev

ve

yükümlülüklerine daha az vurgu yapıldığı söylenebilir (Larsen, 2001).
Bu bağlamda gençlerin işgücü piyasalarındaki konumunun net bir
biçimde ortaya konulması, konunun kamusal hatta küresel boyutlarına
uygun, kapsayıcı ve uzun dönemli politika uygulamalarına ihtiyaç
bulunmaktadır. Toplumsal hayata yeni atılmış ve atışacak olan ve
geleceğin topluma yön verecek olan gençlerin işgücü piyasalarındaki
konumlarını iyileştirecek her türlü olumlu gelişme yaşam kalitelerin de
yansıyacaktır.

Gençlerin

işgücü

piyasalarındaki

konumunun

incelenerek iyi anlaşılması, gelecekte gençlerin ekonomik hayata
katılımı ve üretken olabilmeleri konusunda doğru politikaların
oluşturulması ve uygulanması için büyük önem taşımaktadır. Ayrıca
gençlerin işgücü piyasalarındaki konumunu verilere dayalı olarak
açıklamaya yönelik yaklaşımlar ile ilgili çalışmaların artması politika
yapıcılara yol göstericilik bakımından son derece büyük önem arz
etmektedir.
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GİRİŞ
Patates, içerdiği zengin vitamin ve mineraller açısından önemli
bir bitki olup ülkemizin tarımı ve ekonomisi açısından önemli bir yere
sahiptir. Bu anlamda patates üretiminin teşvik edilmesi için üreticiye
çeşitli mali destekler verilmektedir. Zira patates üretiminde birçok
maliyet unsuru söz konusudur. Gübre, mazot ve tohum maliyeti en
önemli üretim maliyetleri arasında yer almakta ve bu maliyetler devlet
tarafından desteklenmektedir. Bu çalışmada patates üretimine verilen
gübre, mazot ve tohum desteğine ilişkin Niğde ilinde üretim yapan
patates üreticilerinin algıları araştırılmıştır. Buradan hareketle, patates
üretiminde önemli mali destekler arasında olan gübre, mazot ve tohum
desteğinin nasıl algılandığı ve dolayısıyla söz konusu mali desteklerin
patates üretiminin gerçekleştirilmesinde yeterli olup olmadığı ortaya
konulmaya çalışılmıştır. Bu çalışmanın temel amacı, Niğde ilinde
patates üreticiliği yapan çiftçilerin patates üretimine verilen mali
desteklere ve patates üretimi için tasarlanan teşvik politikalarına ilişkin
algılarını ölçmektir. Niğde ilinde patates üreticiliği yapan çiftçilerin,
patates

üretimine

belirlenmesine

verilen

yönelik

mali
yapılmış

desteklere
herhangi

ilişkin

algılarının

bir

çalışmaya

rastlanmamıştır. Bu bağlamda yapılan bu araştırma ile Türkçe literatüre
katkı sağlamak hedeflenmiştir. Çalışmada öncelikle patates bitkisine
yönelik genel bilgiler verilmiş ve Niğde ili ile seçilmiş bazı illerdeki
patates üretiminin gelişimi incelenmiştir. Sonrasında patates üretiminde
karşılaşılan maliyetler ele alınmış ve patates üretimine verilen mali
destekler ortaya konulmuştur. Nihayetinde devlet tarafından sağlanan
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mali desteklerin patates üreticileri üzerinde yarattığı algı ortaya
konulmaya çalışılmıştır.
1. Patates Bitkisine Genel Bakış
Patates, ülkemizde on dokuzuncu yüzyılın sonlarında kültüre
girmiştir. Günümüzde tüketilmekte olan patates bitkisi yabani patates
formunda bulunan Solanum brevicaule bitkisinin kültüre alınıp
geliştirilmesi ile elde edilmiştir (Abed ve Demirhan, 2018:2). Patates
(Solanum tuberosum) mısır, buğday ve pirinçten sonra dünyanın
dördüncü en önemli gıda ürünü olarak bilinir ve nişasta açısından
zengin bir bitkidir (http://www.fao.org).
Patates önemli bir demir kaynağıdır. Demir emilimini yüksek C
vitamini içeriği ile arttırdığı için iyi bir B 1, B 3 ve B 6 vitamini kaynağı
olup; potasyum, fosfor ve magnezyum gibi mineraller açısından da
zengin bir içeriğe sahiptir. Ayrıca folik asit, pantotenik asit ve B 2
vitamini içermektedir. Patates, aynı zamanda yaşlanma ile ilgili
hastalıkları önleyebilecek diyet antioksidanları ve sağlığa yararlı diyet
lifi içermektedir (FAO, 2008).
100 gram ağırlığında kabuklu ve çiğ olan bir patateste; 77 kcal
enerji, 79,25 g su, 2,05 g protein, 0,09 g yağ, 2,1 g lif, 17,49 g
karbonhidrat, 12 mg kalsiyum, 425 mg potasyum, 57 mg fosfor, 23 mg
magnezyum, 0,81 mg demir, 1,061 mg niyasin, 19,7 mg C vitamini
0,081 mg B vitamini kompleksi, 0,032 mg B2 vitamini, 0.35 mg çinko,
0.298 mg B6 vitamini, 15 mg folik asit bulunmaktadır (United States
Department of Agriculture, 2019).
Tüketicilerin diyetleri, mevcut ürün çeşitliliğinin artması
nedeniyle sürekli olarak değişmektedir. Ancak yiyeceklerin içeriğinde
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çeşitli karbonhidratları, yağları, lifleri, proteinleri, mineralleri ve
vitaminleri barındırması beklenir. Bu bileşenler sağlıklı bir yaşam için
yadsınamaz öneme sahiptir. Bu anlamda insan beslenmesinde patates
daha çekici bir gıda maddesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Zira
Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Örgütü’nün 2008 yılını ‘Gizli
Hazine’ sloganı ile “Dünya Patates Yılı” ilan etmesi patatesin insanların
beslenmesinde önemli bir gıda maddesi olduğunu ortaya koymaktadır.
2. Niğde ve Bazı Seçilmiş İllerde Patates Üreticiliği
Toprak yapısı ve iklim şartları patates üretimi için elverişli
olduğundan ülkemizin hemen hemen tüm illerinde patates üretimi
yapılabilmektedir. Ülkemizdeki patates ekilen alan (dekar) ve patates
üretim miktarı (ton) hesaba katıldığında, Niğde ili ülkemizde ilk
sıradadır. Niğde’de sulu tarım yapılabilen arazilerin yaklaşık
%20’sinde patates üretilmektedir. Diğer taraftan Niğde’de köylerin
%51’i

ve

çiftçilerin

%35’i

patates

üreterek

geçimlerini

sağlamaktadırlar. Dolaysıyla Niğde ili, 81 köy ve 5093 çiftçi ile patates
üretim faaliyetinde bulunmaktadır (Çalışkan, Onaran ve Arıoğlu, 2010;
Aksoy vd., 2014).
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Tablo 1: Niğde İlinde ve Türkiye Genelinde Yıllara Göre Patates
Üretimi (2004-2018)
NİĞDE İLİ

TÜRKİYE GENELİ

Yıllar

Ekilen Alan
(dekar)

Verim
(kg/dekar)

Üretim
Miktarı
(ton)

Ekilen Alan
(dekar)

Verim
(kg/dekar)

Üretim
Miktarı
(ton)

2004

273120

3402

929256

1776000

2687

2005

202600

3519

712865

1528000

2672

4770000
4060000

2006

218480

3439

751360

1579084

2766

4366180

2007

236850

3350

793401

1525975

2772

4227726

2008

209450

3449

722482

1478883

2839

4196522

2009

195640

3664

716849

1428738

3082

4397711

2010

199590

3650

728564

1388660

3251

4513453

2011

203870

3587

731270

1429849

3260

4613071

2012

269206

3005

801468

1720867

2814

4795122

2013

153510

3339

512644

1250297

3160

3948000

2014

179660

3445

618853

1297032

3245

4166000

2015

227466

2966

674773

1538787

3095

4760000

2016

237851

3751

892297

1448572

3283

4750000

2017

234590

3560

835200

1428835

3360

4800000

2018

202990

3607

732188

1359043

3348

4550000

Kaynak: TÜİK
Tablo 1 incelendiğinde, Niğde ilinde patates üretim miktarı 2004
yılında 929.256 ton iken, 2013 yılında azalarak 512.644 ton olmuş ve
sonraki yıllar üretim miktarı artarak 2017 yılında 835.200 ton olarak
gerçekleşmiştir. 2018 yılına gelindiğinde ise üretim miktarı 2016 ve
2017 yılına göre azalarak 732.188 tona gerilemiştir. Benzer durum
Türkiye geneli üretim miktarında da karşımıza çıkmaktadır. Çünkü
üretim miktarının azaldığı yıllarda patates ekilen alanlar da azalırken,
üretim miktarının arttığı yıllarda patates ekilen alanlar artmıştır. Kg
cinsinden dekar başına verim miktarı ise hem Niğde ilinde hem de
Türkiye genelinde artmıştır. 2018 yılı itibariyle Türkiye’de üretilen
patateslerin yüzde 16,1’i Niğde ilinde üretilmiş olup, Türkiye genelinde
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patates ekilen arazilerin yüzde 14,9’u Niğde ilinde yer almaktadır. Bu
bağlamda Niğde patates üretiminde önemli bir il olarak karşımıza
çıkmaktadır.
Tablo 2’den de anlaşıldığı üzere, 2018 yılı itibariyle patates
üretimi Niğde ilinden sonra yüzde 13,4 ile en çok Konya ilinde
yapılmakta olup, Konya’yı sırasıyla Afyonkarahisar, Kayseri, İzmir ve
Nevşehir illeri takip etmektedir. Bu illeri ise sırasıyla Adana, Aksaray,
Bolu, Bitlis ve Trabzon illeri izlemektedir. Adana’da patates üretim
miktarı 2009 ve 2013 yılları dışında sürekli olarak artarken, Trabzon
ilinde ise 2018 yılına gelindiğinde 2004 yılına göre ciddi üretim
azalışları meydana gelmiştir. Konya ilinde ise 2013 yılı haricinde
patates üretim miktarında 2004-2018 yılları arasında sürekli olarak
artışlar gözlemlenmiştir. Patates üretim miktarındaki söz konusu artış
ve azalışların ekilen arazinin yüzölçümü ile ilişkili olduğu
anlaşılmaktadır. Yani ekili alan miktarı artıkça üretim miktarında da
artışlar gözlemlenmektedir.
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Tablo 2: Seçilmiş Bazı İllerde Yıllara Göre Patates Üretimi (2004-

Üretim Miktarı (ton)

Verim (kg/dekar)

Ekilen Alan (dekar)

2018)
Yıllar

Adana

Afyon

Aksaray

Bitlis

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

35550
33870
36130
39630
38630
37635
48240
66389
63594
50288
57180
58011
61306
65976
64033
2187
2362
2308
3543
3795
3621
3199
3318
3181
3575
3605
3779
3611
3656
3421
77753
80015
83385
140410
146610
136295
154330
220256
200417
179775
206120
219221
221397
241196
219076

102200
102660
109765
114560
103375
94920
111541
114185
141602
83891
83426
149424
139956
129131
129925
3253
3547
3647
3223
3475
3608
3668
3703
3090
3654
3624
2911
3407
3663
3505
332439
364140
400298
369268
359223
342459
409098
422771
433460
306377
301579
434929
476900
473016
455352

42230
39550
39350
42500
45380
50420
65230
51880
66025
54239
69450
69425
66854
58350
55300
3080
2968
3057
3427
3350
3852
3774
3991
3230
3204
3452
3490
3156
3561
3660
130087
117388
120288
145660
152040
194208
246184
206134
209306
173756
239728
242302
210959
207810
202371

17410
17160
19667
20650
21500
22500
23916
37616
32748
37770
37170
53859
45159
43960
42305
2245
2410
2309
3055
2950
2930
3192
3574
2465
4379
3800
3945
3631
3519
3547
39090
41358
45418
63095
63428
65778
76329
134435
79964
165407
132504
212490
163992
154696
150043

Kaynak: TÜİK

Bolu

101570
99900
100500
100725
98325
91680
91410
93155
96835
83976
84461
90422
84603
59876
54508
2789
2796
2834
2839
2835
3387
3865
3593
2852
2943
3324
2761
2682
2752
2760
283283
279350
284837
285976
278776
310542
353319
334723
273604
247093
280735
249603
226919
164778
150327

Kayseri

24670
38900
46830
60277
52200
49485
47195
61530
85307
75197
71300
77007
84931
91106
100028
3409
3982
3456
3462
3563
3664
3661
3609
3336
3981
4008
3738
3597
3856
3858
84096
154916
161822
208689
186000
181298
172783
222038
281896
299346
285770
287835
305470
351270
385913

Konya

Nevşehir

Trabzon

İzmir

55730
58720
60199
58106
70850
87470
85950
93543
136604
107938
121257
126780
135824
138269
148333
2412
2479
2513
2642
3134
3611
3740
3960
3400
3898
4199
3895
4075
4101
4126
134416
145575
151263
153516
222075
315825
321482
370388
460154
420755
509188
493748
549802
567076
611957

246980
103320
142100
117450
113600
105500
96540
91192
94131
40660
49610
69901
58856
61085
62118
3960
4013
3968
3974
3916
4082
4186
4145
3466
4368
4413
4307
4346
4087
4340
977999
385410
563800
466750
444850
430650
404119
321302
323200
177620
218952
301039
255773
249626
269620

78230
75130
74980
75030
74910
73940
74386
73456
75041
37176
34611
33723
33174
32614
32295
1819
1870
1899
1668
1656
1749
1738
1470
1475
1395
1360
1149
1404
1364
1579
142335
140525
142411
125154
124065
129286
129290
108009
109630
51870
47012
38689
46487
44395
50893

131660
123910
123360
112237
113030
118735
133538
133607
157038
115034
105900
114671
104974
111665
93804
2475
2553
2537
2560
2548
3430
3665
3567
3660
3836
3695
3556
3503
3547
3519
325831
316335
312929
287360
288025
407247
489406
476603
570671
441279
391347
407745
367706
396130
330143
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3. Patates Üretimi için Katlanılan Maliyetler ve Türkiye’de Patates
Üretimine Sağlanan Girdi Destekleri
Mazot, gübre ve tohumluk maliyeti patates üretiminde en önemli
paya sahip olan girdiler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu maliyetlerin
dışında başka maliyet unsurları da bulunmaktadır. Bunlar; elektrik,
depolama, işçilik, kiralama, ilaçlama ve kredi maliyetleri olarak
sıralanabilir. Bu anlamda patates üretiminin teşvik edilmesi ve
devamlılığının sağlanması için devlet tarafından patates üreticilerine
maliyetlerinin bir kısmını karşılayabilmeleri adına çeşitli mali destekler
verilmektedir. Bu destekler gübre, mazot ve tohumluk desteği olarak
uygulanmaktadır.
Tablo 3: Patates Fiyatının ve Temel Girdi Maliyetlerinin Yıllara
Göre Seyri
2013

2014

2015

2016

2017

2018

Patates Fiyatı (TL/kg)

0,81

1,25

1,20

0,65

0,74

0,80

Patates Fiyatı + Destek (TL/kg)

0,83

1,27

1,22

0,67

0,78

0,84

Gübre Fiyatı (TL/kg) (a. sülfat)

0,74

0,80

0,78

0,75

0,76

0,90

Mazot Fiyatı (TL/lt)

4,40

3,85

3,85

3,85

4,34

5,41

Tohumluk Fiyatı (TL/kg)

1,50

2,08

2,70

2,70

2,50

2,50

Kaynak: TAGEM, 2018:4
Ülkemizde patates fiyatları üretici aşamasında dalgalı bir seyir
izlemektedir. 2013 yılında 0,81 TL olan patates, 2015 yılında 1,2 TL’ye
yükselmiş, ardından bir sonraki yıl olan 2016 yılında ise 0,65 TL
gerilemiştir. 2015 yılından sonra artış eğilimine giren patates fiyatı
2017 yılında 0,74 TL olurken, 2018 yılına gelindiğinde ise 0,80 TL’ye
çıkmıştır. Patates fiyatına olan devlet desteği 2013, 2014, 2015 ve 2016
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yıllarında 0,02 TL olarak verilmekte iken; 2017 ve 2018 yıllarında
destek artırılarak 0,04 TL’ye yükseltilmiştir.
Tablo 3’e bakıldığında girdi maliyeleri içinde en önemli payın
mazota ait olduğu anlaşılmaktadır. 2013 yılında 4,40 olan mazot fiyatı
2014 yılında 3,85 TL’ye gerilemiş, 2015 ve 2016 yıllarında bu fiyatı
korumuş, 2017 yılında tekrardan yükselişe geçerek 4,34 TL olmuş ve
2018 yılında ise yükseliş devam ederek 5,41 TL’ye kadar ulaşmıştır.
Girdi maliyetleri içerisinde mazottan sonra en yüksek paya sahip olan
tohumluk fiyatıdır. 2013 yılında 1,50 TL olan tohumluk fiyatı dalgalı
bir seyir izleyerek 2018 yılında 2,50 TL’ye ulaşmıştır. Bu maliyetleri
203 yılında 0,74 TL olan ve 2018 yılına gelindiğinde 0,90 TL’ye
yükselen gübre fiyatı takip etmektedir.
Tablo 4: 1 kg Patates ile Alınabilecek Girdi Miktarları (kg/lt)
Patates/Gübre

2013
1,01

2014
1,56

2015
1,54

2016
0,87

2017
0,97

Patates + destek/Gübre

1,03

1,59

1,56

0,89

1,01

Patates/Mazot

0,18

0,32

0,31

0,17

0,17

Patates + destek/Mazot

0,19

0,33

0,32

0,17

0,18

Patates/Tohum
Patates + destek/Tohum

0,54
0,55

0,60
0,61

0,44
0,45

0,24
0,25

0,30
0,31

2018
0,90
0,93
0,15
0,16
0,32
0,34

Kaynak: TAGEM, 2018: 4
Tablo 4’ten de anlaşıldığı üzere, 1 kg patates ile devlet desteği
olmadan alınabilecek gübre miktarı 2013 yılında 1,01 kg iken 2014
yılında ciddi bir artış ile 1,56 kg ’ye ulaşmış, 2014 yılından sonra azalış
trendine geçen kg cinsinden alınabilecek gübre miktarı 2018 yılında
0,90 kg olarak gerçekleşmiştir. Yıllara göre gerçekleşen bu trendler
devlet desteğine rağmen değişmemiş ancak kg cinsinden alınabilecek
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gübre miktarını artırmıştır. 1 kg patates karşılığında 2013 yılında 0,18
lt mazot alınabilirken, 2014 yılında alınabilecek mazot miktarı ciddi
düzeyde artarak 0,32 lt düzeyine ulaşmıştır. Bu yıldan sonra
alınabilecek mazot miktarı azalmaya başlamış ve 2018 yılında 0,15 lt
olarak 2013 yılındaki seviyenin altında gerçekleşmiştir. Mazotta yıllara
göre gerçekleşen bu trendler devlet desteğine rağmen değişmemiş olup
lt cinsinden alınabilen mazot miktarını artırmıştır. Bununla birlikte 1 kg
patates karşılığında 2013 yılında devlet desteği olmadan 0,54 kg
tohumluk alınabilirken, 2014 yılında artarak 0,60 kg tohumluk
alınabilmiştir. 2015 ve 2016 yıllarında 2013 yılına göre alınabilen
tohumluk miktarı azalmış, 2016 yılından sonra alınabilen tohumluk
miktarı artarak 2018 yılında 0,32 kg olarak 2013, 2014 ve 2015’li
yılların altında gerçekleşmiştir. Devlet desteği ile birlikte diğer
girdilerde olduğu gibi tohumluk girdisinde de 1 kg patates karşılığında
alınabilen miktar artmıştır.
Ülkemizde mali destekler arasında mazot-gübre desteği,
sertifikalı tohum desteği ve toprak analizi desteği yer almaktadır.
Patates üretimine 2017 ve 2018 yıllarında dekar başına 80 TL sertifikalı
tohumluk kullanım desteği verilmiştir. 2017 yılında mazot desteği 17
TL iken, 2018 yılında 2 TL artarak 19 TL olmuştur. Yine 2018 yılında
patates üreticisine 4 TL gübre desteği sağlanmıştır.
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Tablo 5: Patates Üretimine Verilen Destekler (2010-2018) (TL/kg)

Yıllar

Maliyet
(TL/kg)

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Toplam

Toprak
Analizi

Sertifikalı
Tohum

Mazot
Gübre

0,29
0,35

0,0008
0,0008

0,0061
0,0062

0,0024
0,0026

0,0093
0,0093

3,20
2,75

0,44
0,42
0,40
0,44
-

0,0009
0,0008
0,0008
0,0008
0,0124
0,0124

0,0071
0,0127
0,0123
0,0129
0,0263
0,0248
0,0248

0,0032
0,0031
0,0033
0,0037
0,0036
0,0067
0,0071

0,0112
0,0166
0,0164
0,0174
0,0299
0,0439
0,0443

2,54
3,94
4,09
3,96
-

Destek/Maliyet
(%)

Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı
Tablo 5’ ten de görüldüğü üzere, patates üretimine verilen toplam

girdi destek tutarı 2014 yılındaki azalmanın dışında sürekli olarak
artmıştır. 2010 yılında 1 kg patates üretimine 0,0024 TL mazot ve gübre
desteği verilirken, 2014 yılına gelindiğinde bu tutar 0,0071 TL
olmuştur. Yine 2010 yılında üreticiye 0,0061 TL sertifikalı tohumluk
desteği verilirken, 2018 yılında bu tutar 0,0248 TL’ye yükselmiştir.
Ancak girdi desteklerinin maliyeti karşıma düzeyi yıllara göre
farklılıklar göstermiştir. Bu durum patates fiyatlarının yıllara göre
değişmesiyle açıklanabilir. 2010 yılında patates üretimine verilen
desteklerin maliyeti karşılama oranı yüzde 3,20 iken, 2012 yılında bu
oran yüzde 2,54 olarak gerçekleşmiştir. Bunda 1 kg patatesin üretim
maliyetinin söz konusu yıllarda 0,29 TL’den 0,44 TL’ye yükselmesinin
de etkili olduğu söylenebilir. 2010 yılında 0,29 TL olan patates üretim
maliyeti 2015 yılına gelindiğinde 0,44 TL’ye yükselmesine rağmen,
desteklerin maliyeti karşılama oranı yüzde 3,20’den yüzde 3,96’ya
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çıkmıştır. Bu sonucun verilen girdi desteklerinin artmasından dolayı
kaynaklandığını ifade edebiliriz. Dolaysıyla patates üretimine verilen
desteklerin amacına hizmet edebilmesi için maliyeti karşılama oranının
daha yüksek seviyelere ulaşması beklenir.
4. Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın temel amacı, Niğde ilinde patates üreticiliği
yapan çiftçilerin patates üretimine verilen mali destekler ve patates
üretimi için tasarlanan teşvik politikalarına ilişkin görüşlerini
öğrenmektir. Bu amaçla bir alan araştırması yapılmıştır.
5. Örneklem ve Veri Kümesi
Bu araştırma Niğde ilinde patates üretimi yapan çiftçileri
kapsamaktadır. Oluşturulan anket soruları, Niğde ili sınırları içerisinde
Niğde Ziraat Odası’na kayıtlı olarak patates üretimi yapan 201 gönüllü
kişinin, patates üretimi üzerindeki maliyet ve teşvik algılarını
belirlemek amacıyla tasarlanmıştır. Niğde Ziraat Odası’na kayıtlı
patates üreticiliği yapan çiftçi sayısı yaklaşık 5.000’dir. Anketin Niğde
ilindeki patates üretimi yapan bütün çiftçilere uygulanması zaman ve
maliyet açısından mümkün olmadığından, örnekleme yapılması
zorunlu görülmüştür. Bu anlamda, tesadüfi olmayan örnekleme
yöntemlerinden yargısal örnekleme kullanılarak çalışmanın örneklemi
oluşturulmuştur. Anket tekniği ile elde edilen veriler, SPSS 21.0 paket
programı kullanılarak analiz edilmiştir.
Çalışmaya gönüllülük esasına göre katılan çiftçilerin demografik
bilgilerine ilişkin değişkenler Tablo 1’de gösterilmektedir. Demografik
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bilgiler; cinsiyet, yaş ve yetişme türü değişkenleri çerçevesinde ele
alınmıştır.
Tablo 6: Katılımcıların Cinsiyet, Yaş ve Yetişme Ortamı
Özelliklerine İlişkin Frekans Dağılımı
Değişken
Cinsiyet

Yaş

Yetişme Ortamı

Değişken Düzeyleri
Kadın
Erkek
18 – 25
26 – 32
33 – 39
40 – 46
47 ve üzeri
Kırsal
Kent

Frekans
4
207
26
28
36
42
79
208
3

% Frekans
1,9
98,1
12,3
13,3
17,1
19,9
37,4
98,6
1,4

Tablo 6 incelendiğinde, katılımcıların; %98,1’inin erkek,
%57,3’ünün 40 yaş ve üzerinde olduğu ve %98,6’sının da kırsal
kesimde yetiştiği görülmektedir. Öyleyse çalışmanın örneklemini,
kırsal kesimde yaşayan erkeklerin oluşturduğunu söyleyebilmek
mümkündür.
5.1. Araştırma İle İlgili Frekans Tabloları
Bu kısımda öncelikle patates üretimi için uygulanan politikaların
patates çiftçileri nazarında yeterli olup olmadığına ilişkin algı düzeyleri
irdelenmiş ve patates üretiminden elde edilen kazançla borçlanmadan
üretim yapılıp yapılamadığı veya borçlanılsa bile elde edilen kazançla
borçların rahatlıkla ödenip ödenemediğine ilişkin üretici algısı ortaya
konulmuştur.
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Tablo 7: Patates Üretimine Yönelik Duyulan Memnuniyete İlişkin
İfadelere Katılım Düzeyleri
Patates Üretimine Yönelik
Duyulan Memnuniyet
Mevcut tarım destekleme
politikaları patates üretimimi
sürdürmede yeterli olduğunu
düşünüyorum
Devletin patates üreticisine
gereken önemi verdiğini
düşünüyorum
Patates üretimini destekleme
politikaları yeterlidir
Patates ihracatı teşvik
politikaları yeterlidir
Patates üretiminden elde
ettiğim kazançla borçlarımı
rahatlıkla ödeyebiliyorum
Herhangi bir tarım kredisi
kullanmadan üretimimi
sürdürebiliyorum

1

Katılım Düzeyleri
2
3
4

7’ye

ORT.

163
%77,3

25
%11,8

4
%1,9

3
%1,4

16
%7,6

1,50

178
%84,4

11
%5,2

4
%1,9

2
%0,9

16
%7,6

1,42

165
%78,2
163
%77,3

16
%7,6
21
%10

3
%1,4
5
%2,4

4
%1,9
3
%1,4

23
%10,9
19
%8,9

181
%85,8

11
%5,2

6
%2,8

1
%0,5

12
%5,7

1,35

175
%82,9

11
%5,2

6
%2,8

3
%1,4

16
%7,6

1,45

(1-kesinlikle katılmıyorum, 2-katılmıyorum,
Katılıyorum, 5-kesinlikle katılıyorum)
Tablo

5

bakıldığında

çiftçilerin

3-Kararsızım,
tarım

1,60
1,55

4-

destekleme

politikalarının patates üretimini sürdürmede yeterli bulmadıkları
görülmüştür. Çiftçilerin yüzde 89,1’i tarım destekleme politikalarının
patates üretimini sürdürmede yeterli bulmazken; sadece yüzde 9’u
yeterli olduğunu düşünmektedir. Devletin patates üreticisine gereken
önemi verdiğini düşünen çiftçi sayısı yüzde 8,5 ile 18 kişi iken,
üreticiye gereken önemin verilmediğini düşünen çiftçi sayısı ise yüzde
89,6 oranı ile 189 kişidir. Patates çiftçisinin yüzde 10,9’u üretimi
destekleme politikalarının yeterli olduğunu düşünürken, yüzde 78,2’i
yeterli olmadığını düşmektedir. Bu sayılara ve oranlara bakılarak
çiftçinin destekleme anlamında gereken önemi görmediğini ve
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geliştirilecek politikaların çiftçinin lehine olacak şekilde düzenlenmesi
gereği ortadadır.
Patates

ihracatı

teşvik

politikalarının

yeterli

olduğunu

destekleyen çiftçilerin oranı yüzde 8,9 iken yeterli olmadığını
destekleyen oran yüzde 77,3’tür. Bu sonuca bakılarak üreticinin yurt
dışı pazar olanaklarının az olduğu ve ihracat düzeylerinin düşük
düzeylerde gerçekleştiği söylenebilir. Patates üretiminden elde edilen
kazançla çiftçilerin borçlarını rahatlıkla ödeyebildiğine katılan çiftçi
sayısı 13 kişi yani yüzde 6,2 oranında iken rahatlıkla borçlarını
ödeyemeyen çiftçi sayısı 192 kişi yani yüzde 91 oranındadır. Buna göre
patates üretiminde elde ettiği kazançla çiftçilerin büyük çoğunluğunun
borçlarını ödemekte zorlandığı görülmektedir.
Patates üretiminde çiftçilerin herhangi bir tarım kredisi
kullanmadan üretimini sürdürebilen çiftçiler yüzde 9 oranında iken,
tarım kredisi kullanmadan üretimini sürdüremeyen çiftçilerin oranı ise
yüzde 88,1’dir. Bu sonuçtan da anlaşıldığı üzere patates çiftçisinin
sürekli bir borçlanma halinde olduğu ve borçlarını ödemek için tarım
kredilerine bağlı kaldığı görülmektedir. Buradan da devletin üreticiye
yapmış olduğu desteğin yeterli olmadığı sonucuna varılabilir.
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Tablo 8: Patates Üretimine Yönelik Ortaya Çıkan Olumsuzluklar
ve Çözüm Önerilerine İlişkin Katılım Düzeyleri
Patates Üretimine Yönelik
Ortaya Çıkan
Olumsuzluklar ve Çözüm
Önerileri
Patates üretimi yerli tohumla
desteklenmelidir
Toprağın ıslah edilmesine
ilişkin tarımsal desteklemeler
uygulanmalıdır
İthal tarım ilaçları toprağın
verimliliğini olumsuz
etkilemektedir
İthal tarım ilaçları canlı ve
bitki çeşitliliğini olumsuz
etkilemektedir
Patatesin ithal edilmesi üretim
çabalarını olumsuz
etkilemektedir

Katılım Düzeyleri
ORT.

1

2

3

4

5

19
%9

7
%3,3

5
%2,4

20
%9,5

160
%75,8

4,40

20
%9,5

2
%0,9

8
%3,8

27
%12,8

154
%73

4,39

17
%8,1

5
%2,4

13
%6,2

29
%13,7

147
%69,7

4,35

16
%7,6

6
%2,8

14
%6,6

30
%14,2

145
%68,7

4,34

27
%12,8

10
%4,7

4
%1,9

10
%4,7

160
%75,8

4,26

(1-kesinlikle katılmıyorum, 2-katılmıyorum, 3-Kararsızım,
4-Katılıyorum, 5-kesinlikle katılıyorum)
Tablo 8’de görüldüğü üzere çiftçilerin yüzde 85,3’ü patates
üretiminin yerli tohumla desteklenmesi gerektiğini düşünmektedir.
Çiftçilerin yüzde 85,8’i toprağın ıslah edilmesine ilişkin tarımsal
desteklemelerin uygulanmasını istemektedir. Ayrıca çiftçilerin yüzde
83,4’ü ise ithal tarım ilaçlarının toprağın verimliliğini olumsuz
etkilediğini düşünmekte iken, yüzde 82,9’u ithal tarım ilaçlarının canlı
ve bitki çeşitliliğini olumsuz etkilediğini düşünmektedir. Dolayısıyla
üretim maliyetlerinin düşürülmesi adına yerli tohumla üretim yapma
yoluna gidilmeli ve toprağa, canlı ve bitki çeşitliliğine en zarar veren
veya hiç zarar vermeyen yerli tarım ilaçları geliştirilmelidir.
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Tablo 9: Pazarlama ve Üretim Sistemine Yönelik Eleştirilere
İlişkin Katılım Düzeyleri
Pazarlama ve Üretim Sistemine Yönelik
Eleştiriler

Katılım Düzeyleri
2
3
4

1

5

ORT.

Patates piyasası büyük şirketlerin
yönlendirmesinden olumsuz etkilendiğini
düşünüyorum

30
%14,2

6
%2,8

4
%1,9

11
%5,2

160
%75,8

4,26

Aracıların karlılık oranının yüksek
olduğunu düşünüyorum

22
%10,4

6
%2,8

4
%1,9

19
%9

160
%75,8

4,37

Patates üretimi için elektrik maliyetleri
desteklenmelidir

18
%8,5

8
%3,8

1
%0,5

22
%10,4

162
%76,8

4,43

Devlet taban satış fiyatı uygulamasına
gitmelidir

28
%13

8
%3,7

6
%2,8

18
%8,4

151
%70,2

(1-kesinlikle katılmıyorum, 2-katılmıyorum,
Katılıyorum, 5-kesinlikle katılıyorum)

3-Kararsızım,

4-

Tablo 9’a bakıldığında patates üreticilerinin yüzde 81’i patates
piyasasının büyük şirketlerin yönlendirmesinden olumsuz etkilendiğini
düşünmekte iken, patates üreticilerinin yüzde 84,8’i ise aracıların
karlılık oranlarının yüksek olduğunu ifade etmektedirler. Patates
piyasasının

büyük

şirketlerin

yönlendirmesinden

olumsuz

etkilenmediğini düşünen üretici oranı yüzde 17 iken, aracıların karlılık
oranının yüksek olmadığını düşünen üretici oranı ise yüzde 13,2 olarak
gerçekleşmiştir. Üreticilerin yüzde 87,2’si patates üretimi için elektrik
maliyetlerinin desteklenmesini arzu etmektedir. Bu anlamda çiftçilerin
büyük çoğunluğu, üretimde önemli bir maliyet kalemi olan elektriğin
de

mali

desteklemeler

arasında

yer

alması

gerektiğini

düşünmektedirler. Diğer taraftan üreticilerin yüzde 78,6’sı devletin
taban satış fiyatı uygulamasına gitmesi gerektiğine katılmaktadır.
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Tablo 10: Verilen Desteklere Karşı Duyulan Memnuniyete İlişkin
Katılım Düzeyleri
Katılım Düzeyleri
2
3
4

Verilen Desteklere Karşı Duyulan
Memnuniyet

1

Patates üretimi için gübre desteğinin
yeterli olduğunu düşünüyorum

187
%88,6

12
%5,7

0

1
%0,5

11
%5,2

1,28

Patates üretimi için mazot desteği
yeterli olduğunu düşünüyorum

181
%85,8

16
%7,6

0

2
%0,9

12
%5,7

1,33

Patates üretimi için tohum desteği
yeterli olduğunu düşünüyorum

172
%81,5

17
%8,1

6
%2,8

4
%1,9

12
%5,7

1,42

(1-kesinlikle katılmıyorum, 2-katılmıyorum,
Katılıyorum, 5-kesinlikle katılıyorum)

ORT.

5

3-Kararsızım,

4-

Tablo 10’a bakıldığında çiftçilerin yüzde 94,3’ü gübre desteğini,
yüzde 93,4’ü mazot desteğini, yüzde 89,6’sı ise tohum desteğini yeterli
bulmamaktadır. Sonuçlardan da anlaşıldığı gibi patates üreticilerinin
büyük çoğunluğu girdi desteklerini yeterli bulmamaktadır. Dolayısıyla
patates üretimini teşvik etmek için uygulamaya konulan girdi destek
politikalarının gözden geçirilmesi gereği ortaya çıkmaktadır. Ayrıca
patates

satış

fiyatlarındaki

dalgalanmaların

önüne

geçilecek

politikaların benimsenmesi gerektiği de önem arz etmektedir. Zira bazı
yıllarda çiftçi ürettiği patatesi maliyet fiyatının altında bir fiyata
satarken, bazı yıllarda ise maliyeti ancak karşılayabildiği bir fiyattan
satmaktadır. Bu yüzden de devletin patates üretimine sağladığı mali
destekler bu dönemlerde ayrıca önemli olmaktadır.
5.2.

Veri Analizi ve Bulgular
Araştırmada,

verilerin

toplanmasında

anket

yöntemi

uygulanmıştır. Anketlerin yapımı Niğde’nin çeşitli köylerinde patates
üretimi yapan çiftçilerle yüz yüze yapılmıştır. Verilerin toplanması,
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Kasım-Aralık 2018 tarihinde 2 aylık bir çalışma sonucunda
gerçekleşmiştir.
Verilerin analizinde SPSS 21 (Statistical Package for Social
Sciences) paket programı kullanılmıştır. Öncelikli olarak, demografik
değişkenlerin dağılımını belirlemek ve ankete katılan patates
üreticilerinin patates üretimi ile ilgili algılarını ortaya koyabilmek
amacıyla yüzde ve frekanslar hesaplanmış ve gözlenen değişkenler
arasındaki doğrusal ilişkilerinden hareketle veri kümesinin ardındaki
gizil yapıyı keşfetmek amacıyla açıklayıcı faktör analizi uygulanmıştır.
Açıklayıcı faktör analizi, çok sayıda gözlenen değişken arasındaki
doğrusal ilişki katsayılarına dayanan kavramsal olarak anlamlı ve
gözlenen değişken sayısından daha az sayıda gizil değişken keşfetmeyi
amaçlamaktadır

(Gorsuch,

1974).

Uygun

faktör

sayısının

belirlenmesinde varyans yüzdesi kritesi ve yorumlanabilirlik kriteri
dikkate alınmıştır. Kavramsal olarak anlamlı ve yorumlanabilir basit bir
yapıya ulaşmak içinse faktör döndürme yöntemlerinden biri olan
varimax yöntemi tercih edilmiştir (Bektaş, 2017:83).
Korelasyon matrisinin faktörlenebilirliğine karar verildikten
sonra faktör modelinin tahmin edilmesi ve değerlendirilmesi aşamasına
geçilmiştir. Ancak ulaşılan bulgular incelendiğinde; farklı faktör
sütunlarında benzer faktör yüklerinin olması, faktörü oluşturan diğer
değişkenlerle kavramsal bütünlük sağlanmaması ve ortak varyans
büyüklükleri dikkate alınarak bazı değişkenler analiz dışında
bırakılmıştır. Söz konusu her bir değişken analiz dışı bırakıldıktan sonra
tüm aşamalar yeniden gerçekleştirilmiş olup; KMO değerine ve Bartlett
Küresellik Testi sonucuna ilişkin bulgular Tablo 11’de sunulmuştur.
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Tablo 11: KMO ve Barlett’s Test Sonuçları
Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Yeterlilik Ölçütü
Ki-Kare Test İstatistiği
Serbestlik Derecesi
Bartlett Küresellik Testi
Test İstatistiğinin Olasılık Değeri

0,866
2146,169
153
0,00

Tablo 11 incelendiğinde, KMO değerinin 0,86 olduğu ve söz
konusu örneklem sayısının yeterli olduğu gözlenmiştir. Ayrıca
hesaplanan korelasyon matrisinin faktörlenebilirliğine karar verilmiştir.
Ardından bu korelasyon matrisinden hareketle faktör modeli tahmin
edilmiş olup; açıklanan varyans ve yorumlanabilirlik kriterleri dikkate
alınarak söz konusu bulgular Tablo 12’de gösterilmektedir.
Tablo 12: Maddelerin Faktör Sayısının Belirlenmesi ve Açıklanan
Varyans Yüzdeleri
Faktör
1
2
3
4

Özdeğer
6,726
2,943
1,268
1,223

Başlangıç Özdeğerleri
Açıklanan Varyans
Kümülatif Açıklanan
(%)
Varyans (%)
37,365
37,365
16,352
53,717
7,043
60,760
6,792
67,552

Tablo 12’ye göre; uygun faktör sayısının 4 olduğuna karar
verilmiş, bu faktörlerin, toplam değişkenliğin %67,552’sini açıkladığı
tespit edilmiştir. Tablo 13’de ise elde edilen faktör yapısına ve her bir
faktör için içsel tutarlılık güvenilirliğini gösteren a katsayısı değerlerine
yer verilmiştir.
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Tablo 13: Faktör Analizi Sonuçları
Faktör 1
Patates Üretimine Yönelik Duyulan Memnuniyet

Değişkenler
Faktör Yükleri
Patates üretiminden elde ettiğim kazançla borçlarımı rahatlıkla
,767
ödeyebiliyorum
Mevcut tarım destekleme politikaları patates üretimimi sürdürmede
,679
yeterli olduğunu düşünüyorum
Devletin patates üreticisine gereken önemi verdiğini düşünüyorum
,627
Patates ihracatı teşvik politikaları yeterlidir
,620
Herhangi bir tarım kredisi kullanmadan üretimimi sürdürebiliyorum
,603
Patates üretimini destekleme politikaları yeterlidir
,532
Faktör 2
Patates Üretimine Yönelik Ortaya Çıkan Olumsuzluklar ve Çözüm Önerileri
Değişkenler
Faktör Yükleri
İthal tarım ilaçları toprağın verimliliğini olumsuz etkilemektedir
,818
İthal tarım ilaçları canlı ve bitki çeşitliliğini olumsuz etkilemektedir
,774
Toprağın ıslah edilmesine ilişkin tarımsal desteklemeler uygulanmalıdır
,669
Patates üretimi yerli tohumla desteklenmelidir
,620
Patatesin ithal edilmesi üretim çabalarını olumsuz etkilemektedir
,389
Faktör 3
Pazarlama ve Üretim Sistemine Yönelik Eleştiriler
Değişkenler
Faktör Yükleri
Aracıların karlılık oranının yüksek olduğunu düşünüyorum
,759
Patates piyasası büyük şirketlerin yönlendirmesinden olumsuz
,695
etkilendiğini düşünüyorum
Patates üretimi için elektrik maliyetleri desteklenmelidir
,667
Devlet taban satış fiyatı uygulamasına gitmelidir
,564
Faktör 4
Verilen Desteklere Karşı Duyulan Memnuniyet
Değişkenler
Faktör Yükleri
Patates üretimi için mazot desteği yeterli olduğunu düşünüyorum
,827

Patates üretimi için gübre desteğinin yeterli olduğunu
düşünüyorum
Patates üretimi için tohum desteği yeterli olduğunu
düşünüyorum

,766

Cronbac
h α2

,844

,828

,851

,876

,715

Tablo 13 incelendiğinde, faktör analizi sonucu 18 ifadeyi
açıklayıcı 4 faktör grubu elde edilmiştir. Analiz sonucunda elde edilen
faktör grubu başlıkları şöyledir:
Faktör 1: Patates Üretimine Yönelik Duyulan Memnuniyet;
faktörün güvenilirliği %84’tür. Faktör yüklerine bakıldığında 0,767 ile
en önemli değişken “Patates üretiminden elde ettiğim kazançla

2

Güvenilirlik için faktör analizinden sonra hesaplanan Chronbach alfa katsayısı
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borçlarımı rahatlıkla ödeyebiliyorum” ifadesidir. Söz konusu ifadenin,
faktörde en yüksek temsile sahip olduğunu söylemek mümkündür.
Faktör

2:

Patates

Üretimine

Yönelik

Ortaya

Çıkan

Olumsuzluklar ve Çözüm Önerileri; faktörün güvenilirliği %82’dir.
Faktör yüklerine bakıldığında, 0,818 ile en önemli değişken “İthal tarım
ilaçları toprağın verimliliğini olumsuz etkilemektedir” ifadesidir. Söz
konusu ifadenin, faktörde en yüksek temsile sahip olduğunu söylemek
mümkündür.
Faktör 3: Pazarlama ve Üretim Sistemine Yönelik Eleştiriler;
faktörün güvenilirliği %85’tir. Faktör yüklerine bakıldığında, 0,759 ile
en önemli değişken “Aracıların karlılık oranının yüksek olduğunu
düşünüyorum” ifadesidir. Söz konusu ifadenin, faktörde en yüksek
temsile sahip olduğunu söylemek mümkündür.
Faktör 4: Verilen Desteklere Karşı Duyulan Memnuniyet;
faktörün güvenilirliği %87’dir. Faktör yüklerine bakıldığında, 0, 827 ile
en önemli değişken “Patates üretimi için mazot desteği yeterli olduğunu
düşünüyorum” ifadesidir. Söz konusu ifadenin, faktörde en yüksek
temsile sahip olduğunu söylemek mümkündür.
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SONUÇ
Niğde ilinde patates üreticiliği yapan çiftçilere yönelik olarak
yapılan bu çalışmada, patates üreticisi konumundaki çiftçilerin, patates
üretimine verilen mali destekler ve patates üretimi için tasarlanan teşvik
politikaları hakkında belirli bir algı düzeyine sahip oldukları sonucuna
varılmıştır. Patates üreticilerinin büyük bir çoğunluğu, patates
üretiminin gerçekleştirilmesi için verilen mali desteklerin yeterli
olmadığını dile getirmişlerdir. Çiftçilerin yüzde 94,3’ü gübre desteğini,
yüzde 93,4’ü mazot desteğini, yüzde 89,6’sı ise tohum desteğini yeterli
bulmamıştır. Çiftçilerin yüzde 89,1’i tarım destekleme politikalarının
patates üretimini sürdürmede yeterli görmezken ve yüzde 89,6’sı ise
üreticiye gereken önemin verilmediğini düşünmektedir. Elde edilen bu
veriler ışığında patates üretimine verilen desteklerin bütçe içerisindeki
payının artırılması gerektiği elzemdir.
Patates ihracatı teşvik politikalarının yeterli olmadığını düşünen
çiftçilerin oranı yüzde 77,3’tür. Bu anlamda üretilen patateslerin
alternatif yurt dışı pazarlarında da değerlendirilmesinin önünü açacak
politikaların tasarlanması önemlidir. Çiftçilerin yüzde 91 gibi büyük
çoğunluğunun patates üretiminden elde edilen kazançla borçlarını
rahatlıkla ödeyemediği anlaşılmıştır. Tarım kredisi kullanmadan
üretimini sürdüremeyen çiftçilerin oranı ise yüzde 88,1 olarak
gerçekleşmiştir. Buradan da devletin üreticiye yapmış olduğu mali
desteklerin yeterli olmadığı sonucuna varılabilir. Çiftçinin daha ucuz
kredi kullanmasını sağlayacak imkânlar ve ödeme kolaylıkları
sağlanmalıdır.
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Çiftçilerin yüzde 85,3’ü patates üretiminin yerli tohumla
desteklenmesi gerektiğini düşünürken, yüzde 85,8’i toprağın ıslah
edilmesine ilişkin tarımsal desteklemelerin uygulanması gerektiğini
düşünmektedir. Ayrıca çiftçilerin yüzde 83,4’ünün ithal tarım
ilaçlarının toprağın verimliliğini olumsuz etkilediğine,

yüzde

82,9’unun ise ithal tarım ilaçlarının canlı ve bitki çeşitliliğini olumsuz
etkilediğine katıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Dolayısıyla üretim
maliyetlerinin düşürülmesi adına yerli tohumla üretim yapma yoluna
gidilmeli, yerli tohum kullanımı teşvik edilmeli ve toprağa, canlı ve
bitki çeşitliliğine en az zarar veren hatta hiç zarar vermeyen yerli tarım
ilaçları geliştirilmelidir.
Patates üreticilerinin yüzde 81’i patates piyasasının büyük
şirketlerin yönlendirmesinden olumsuz etkilendiğini ifade etmiş, yüzde
84,8’i ise aracıların karlılık oranlarının yüksek olduğunu dile
getirmiştir. Üreticilerin yüzde 87,2’si patates üretimi için elektrik
maliyetlerinin desteklenmesini arzu etmektedir. Bu anlamda çiftçilerin
büyük çoğunluğu, üretimde önemli bir maliyet kalemi olan elektriğin
de

mali

desteklemeler

arasında

yer

alması

gerektiğini

düşünmektedirler. Diğer taraftan üreticilerin yüzde 78,6’sı devletin
taban satış fiyatı uygulamasına gitmesi gerektiğine katılmaktadır. Zira
üretimde riskin azalması ve üretimin sürdürülebilirliği açısından bazı
diğer tarım ürünlerinde uygulanan taban satış fiyatının patateste de
uygulanması önemli bir husus olarak karşımıza çıkmaktadır.
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GİRİŞ
Ekonomik, sosyal ve siyasi hayata katılımları görünür olarak
yasalar, görünmez bir şekilde de toplumsal kurallar tarafından
belirlenen kadınların bu alanlardaki güçlü olan konumlarını korumaları
ve zayıf bırakıldıkları alanlarda da güçlenebilmeleri için her geçen gün
çeşitli ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler yapılmaktadır. Fakat bu
düzenlemelerin yapılması tam olarak uygulanabildikleri anlamına
gelmemektedir. Yasal düzenlemelerin uygulanabilirliklerinin ve
etkililiklerinin arttırılabilmesi için ek eylem planlarının hazırlanması ve
uygulanması ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda Türkiye’de
kadınlara yönelik oluşturulan “Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve
Eylem Planı” kadın sorunlarına değinen ve bu sorunlara yönelik çözüm
planları içeren ilk eylem planı olma özelliği taşımaktadır. Kadının her
alanda güçlenmesini hedefleyen eylem planı “eğitim”, “sağlık”,
“ekonomi”, “karar alma mekanizmalarına katılım” ve “medya”dan
oluşan beş temel politika alanında amaçlar, hedefler, stratejiler ve
faaliyetlerden oluşmaktadır. Bu politikalardan ekonomi politikası ise
başlı başına diğer politikaların uygulanabilirliğinin arttırılması
açısından kilit rol oynamaktadır.
Kadınların ekonomik hayata katılımlarının en önemli göstergesi
çalışma hayatında kendilerine buldukları yerdir. Bu çalışmada da
ekonomik politikaların etkililiğinin değerlendirilebilmesi için öncelikle
kadınların çalışma hayatına katılmakta ve katıldıktan sonra yaşadıkları
zorluklar, ardından da güncel verilerle işgücü piyasasında kadınların
varlığı ve son olarak da strateji belgesi ve eylem planında yer alan

84

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEÇME KONULAR

hedefler ve stratejiler ışığında kadının mevcut ve gelecekteki konumu
değerlendirilecektir.
1. Kadınların Çalışma Hayatına Katılım Aşamasında ve
Sonrasında Karşılaştıkları Zorluklar
Sanayileşme ile birlikte işgücü piyasasında yer almaya başlayan
kadınlar çeşitli nedenlerle piyasada kendilerine yer bulamamaktadırlar.
Bunların başında toplumsal cinsiyete dayalı iş bölümü, kadınların ev
işleri ve çocuk, hasta, yaşlı bakımından sorumlu tutulduğu toplumsal
cinsiyet rolleri gelmektedir (Toksöz, 2007: 58). Bu noktada belirtmek
gerekir ki, bu toplumsal cinsiyet rolleri toplumsal cinsiyet algısı
sonucunda oluşmaktadır. Ayrıca toplumsal cinsiyet algısı sonucunda,
kadınların

toplumdaki

konumları

ev

işleri

ve

annelik

ile

sınırlandırılmakta, böylece “kadın işi/erkek işi” ayrımı meydana
gelmekte ve değeri düşürülen işler de kadın işi olarak tanımlanmaktadır
(Omay, 2012: 289).
Kadınlar niteliklerine uygun vasıflı bir iş bulabildiklerinde de
ücret, fırsat ve gelişim olanakları açısından ayrımcılığa maruz
kalmaktadırlar (Omay, 2012: 291). Aslında bu ayrımcılık daha çocuk
yaşta başlamakta kızlara kıyasla erkeklere daha çok yapılan beşerî
sermaye yatırımları da fırsatlara ulaşma açısından sorunların zeminini
hazırlamış olmaktadır. Erkek çocuklara kıyasla kız çocuklara yapılan
beşerî sermaye yatırımlarının düşüklüğü kadınların eğitim ve
okullaşma oranlarının alt seviyelerde kalmasına, bu da kadınların düşük
verimlilik ve gelir düzeyindeki alanlarda çalışmasına neden olmaktadır
(Şenses, 2009: 177).
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Bu bağlamda, Ulusal Eğitim İstatistikleri veri tabanındaki
bilgilere göre 2008-2016 döneminde 6 ve daha yukarı yaştaki nüfusun
okuryazarlık durumuna bakıldığında; 2008 yılında %86,9 olan
okuryazar kadın nüfusun 2016 yılında %94,1 olduğu, aynı yıllarda
erkek nüfustaki okuryazarlık oranı sırasıyla %96,7 ve 98,9 şeklinde
olduğu görülmektedir. Bu yıllar döneminde kadın okuryazarlığında
erkeklere oranla daha yüksek oranda bir ilerleme olmasına rağmen,
2016 yılında okuryazar olmayan erkek oranı %1,1 (396.138 kişi) kadın
oranı ise %5,9 (2.086.294 kişi) şeklinde gerçekleşmiştir (TÜİK, Ulusal
Eğitim İstatistikleri, 2016).
Tablo 1. Cinsiyet ve Eğitim Seviyesine Göre Yükseköğretimde
Öğrenci Sayıları (2018-2019 Öğretim Yılı)

Ön
Lisans

Lisans
Yüksek
Lisans

Doktora

Toplam

Açık
Öğretim

Uzaktan
Öğretim

Kadın
Erkek
Genel
Kadın
Erkek
Genel
Kadın
Erkek
Genel
Kadın
Erkek
Genel
Kadın
Erkek

1.005.001
839.779
1.844.780
877.895
1.158.246
2.036.141
------------------------------------------------------------------1.882.896
1.998.025

12.590
16.969
29.559
20.806
12.632
33.438
3.027
13.840
16.867
------------------------------36.423
43.441

Açık ve
Uzaktan
Eğitim
Toplam
1.017.601
856.748
1.874.349
898.701
1.170.878
2.069.579
3.027
13.840
16.867
---------------------------------1.916.302
2.027.626

Genel

3.880.921

79.864

3.943.928

I. ve II.
Öğretim

Genel
Toplam

401.368
553.713
955.081
1.142.576
1.208.544
2.351.120
170.035
207.272
377.307
42.678
53.521
96.199
1.759.684
2.036.890

1.418.969
1.410.461
2.829.430
2.041.277
2.379.422
4.420.699
173.062
221.112
394.174
42.678
53.521
96.199
3.675.986
4.064.516

3.796.574

7.740.502

Kaynak: YÖK (2019) Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi verileri
kullanılarak hazırlanmıştır (https://istatistik.yok.gov.tr/, 18.05.2019).
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Cinsiyet ve eğitim seviyesine göre yükseköğretimdeki öğrenci
sayılarına

bakıldığında

(Tablo

1),

Açık

Öğretim

ön

lisans

programlarındaki ve Uzaktan Öğretim lisans programındaki öğrenci
sayıları dışında kadın öğrenci sayısının erkek öğrenci sayısından çok
daha düşük olduğu görülmektedir. Genel toplam değerlendirildiğinde
de kadın öğrenci sayısının erkek öğrenci sayısından yüksek olduğu tek
programın ön lisans programı olduğu görülmektedir.
Tablo 2. Cinsiyet ve Eğitim Durumuna Göre Yıllık Ortalama Brüt
Kazanç (2014) (TL)
İlkokul ve altı
İlköğretim ve
ortaokul
Lise
Meslek lisesi
Yüksekokul ve
üstü

KADIN
15.748

ERKEK
19.417

ÜCRET FARKI
-3.669

15.981

19.081

-3.100

19.760
22.842

21.758
29.561

-1.998
-6.719

45.483

55.633

-10.150

Kaynak: TÜİK (2015) Kazanç Yapısı Araştırması verileri kullanılarak
hazırlanmıştır (http://www.tuik.gov.tr/Start.do, 09.04.2019).
Daha önce de ifade edildiği gibi kadınlar işgücüne dâhil
olduklarında da aynı vasıfta oldukları halde erkeklere göre daha düşük
ücret alma sorunuyla karşılaşmaktadırlar. Bu noktada cinsiyet ve eğitim
durumuna göre yıllık ortalama brüt kazanç yapısı araştırmasına (Tablo
2) bakıldığında, “ilkokul ve altı” ve “ilköğretim ve ortaokul” seviyeleri
için brüt ücret farkı, kadınlar aleyhine, 3 bin TL’nin üzerinde
gerçekleşmektedir. “Lise” seviyesinde 2 bin TL’nin altına düşen fark
“meslek lisesi” seviyesinde 7 bin TL’ye yaklaşmaktadır. Ücret farkının
en yüksek olduğu eğitim seviyesi ise, 10.150TL ile “yüksekokul ve
üstü” olmaktadır.
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Kadınların

işgücüne

dâhil

olduktan

sonra

karşılaştıkları

sorunların en önemlilerinden biri de görevde yükselme sorunudur.
Literatürde “cam tavan” olarak adlandırılan bu sorun, örgütlerde tepe
yönetim noktasına ulaşmada kadınların önüne konulan keyfi bir engel
olarak tanımlanmaktadır (Aytaç, 2005: 263).
Tablo 3. Cinsiyete Göre Yönetici Pozisyonundaki Bireylerin
Oranı, 2012-2017 (%)
Yıl
2012
2013
2014
2015
2016
2017

KADIN
14,4
16,6
15,5
14,4
16,7
17,3

ERKEK
85,6
83,4
84,5
85,6
83,3
82,7

Kaynak: TÜİK (2019) İstatistiklerle Kadın verilerinden yararlanılarak
hazırlanmıştır (http://www.tuik.gov.tr/Start.do, 23.03.2019).
Tablo3’te görüldüğü üzere kadın yönetici oranı çok küçük bir
ivme ile ilerlemektedir. Fakat buna rağmen yüzde yirmi oranında bile
değildir. Erkek yöneticilerde ise bu oran yüzde seksene dahi
düşmemektedir. Buradaki verilerden de anlaşılacağı üzere cam tavan
sendromu ülkemizde çok ciddi seviyelerdedir.
2. Güncel Verilerle İşgücü Piyasasında Kadınlar
TÜİK’in açıklamış olduğu nüfus verilerine göre toplam
82.003.882 kişi olan ülke nüfusunun 40.863.902 kişisi kadınlardan
oluşmaktadır (TÜİK, İstatistiklerle Kadın, 2019).
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Tablo 4. 2018 Yılı 15-64 Yaş Grubunun Cinsiyete Göre İşgücü
Durumu (Bin kişi)
15-64 Yaş
Grubundaki Nüfus
İşgücü
İstihdam Edilenler
İşsiz
İşgücüne Katılma
Oranı
İşsizlik oranı
Tarım Dışı İşsizlik
Oranı
İstihdam Oranı
İşgücüne Dahil
Olmayan Nüfus

KADIN

ERKEK

TOPLAM

26.728

26.926

53.653

10.243
8.792
1.452

21.157
19.096
2.061

31.400
27.888
3.513

38,3

78,6

58,5

14,2

9,7

11,2

17,9

10,8

13,0

32,9

70,9

52,0

16.484

5.769

22.253

Kaynak: TÜİK (2019) İşgücü İstatistikleri verilerinden yararlanılarak
hazırlanmıştır (http://www.tuik.gov.tr/Start.do, 17.04.2019).
15-64 yaş grubundaki nüfusun işgücü durumuna bakıldığında
erkeklerin sayısının kadınların iki katından fazla olduğu görülmektedir.
İstihdam edilen kişilere bakıldığında aynı fark yerini korurken, işsiz
sayısında kadınların oransal olarak daha yüksek bir işsizlik yaşadığı
%14,2 kadın ve %9,7 erkek işsizlik oranıyla görülmektedir. Aynı fark
tarım dışı işsizlik oranında da %17,9 kadın, %10,8 erkek şeklinde
kendini göstermektedir. İstihdam oranında kadınlar %32,9 erkekler
%70,9 oranıyla istihdamda yer bulurken, 15-64 yaş grubunda işgücüne
dahil olmayan nüfus kadınlarda 16 milyon 484 bin iken erkeklerde 5
milyon 769 bindir. Dolayısıyla çalışma çağında olan fakat işsiz sıfatıyla
dahi işgücü piyasasında yer bulamayan kadınlar toplam ülke nüfusunun
beşte birini oluşturmaktadır.
İşgücüne

dâhil

olmayanların

nedene

göre

dağılımına

bakıldığında, Ocak 2018’de 11 milyon 272 bin, Ocak 2019 itibariyle de
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yükselerek 11 milyon 312 bin olan “ev işleriyle meşgul olma”
nedeniyle işgücüne dahil olamayan kadınlar, toplam işgücüne dahil
olmayanların %55,2’sini oluşturmaktadır. Bu nedene bağlı olarak
işgücüne dâhil olmayan erkeklere ait herhangi bir veri ise
bulunmamaktadır (TÜİK, İşgücü İstatistikleri, 2019).
İstihdam edilen kişilerin sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlılık
durumuna bakıldığında Ocak 2018 ve Ocak 2019 verilerine göre
erkeklerin kayıt dışı çalışma oranı sırasıyla %28,5 ve %29,9; kadınların
kayıt dışı çalışma oranı ise sırasıyla %41,3 ve %40 olarak
gerçekleşmiştir. Toplam çalışanlar arasında kadınlar aleyhine yaklaşık
yüzde on olan fark, tarım alanında çalışanlara bakıldığında Ocak 2019
itibariyle erkek çalışanlarda %78,1 kadın çalışanlarda %95,1
oranlarıyla yüzde on beşin üzerine çıkmaktadır. Buradaki orandan da
anlaşılacağı üzere tarım alanında çalışan kadınların sadece %4,9’u bir
sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlıdır (TÜİK, İşgücü İstatistikleri,
2019).
Kadınların en büyük sorunlarından biri olan ücretsiz aile işçisi
olma sorunu TÜİK verilerinde işteki durum ve ekonomik faaliyete göre
istihdam edilenler kategorisinde yer almaktadır. Buradaki verilere göre
Ocak 2019’da 1 milyon 807 bin kadın ücretsiz aile işçisi olarak istihdam
edilirken, erkeklerin 755 bini bu şekilde istihdam edilmektedir. Oransal
olarak incelendiğinde istihdamdaki kadınların %20,9’u ücretsiz aile
işçisi olarak çalışmakta, erkeklerin ise sadece %4,1’i ücretsiz aile işçisi
olarak çalışmaktadır. Görüldüğü üzere istihdam edilen kadınların beşte
biri ücretsiz aile işçisi konumundadır (TÜİK, İşgücü İstatistikleri,
2019).
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Cinsiyet ve ekonomik faaliyetlere göre 2007 ve 2017 yılları
arasında istihdamın tarım, sanayi ve hizmet sektöründeki dağılımında;
2007 yılında tarımda çalışan kadın ve erkek oranı sırasıyla %42,7 ve
%16,8 iken 2017 yılında %28,3 ve %15,4 olarak gerçekleşmiştir.
Tarımda istihdam edilen kadın oranında ciddi bir düşüşün olduğu
yıllarda erkeklerde ise sadece %1,4’lük bir düşüş yaşanmıştır. Sanayide
istihdam edilen erkek oranında %1’lik bir artışın olduğu on yılda
kadınlarda ise %0,5’lik bir düşüş olmuştur. Bu da sanayi sektöründe
istihdamda olumlu ya da olumsuz çok ciddi bir hareketin olmadığını
göstermektedir. Kadınların istihdamı açısından en önemli alanı
oluşturan hizmetler sektöründe ise 2007 yılında %41,2 olan kadın
istihdamı 2017 yılında %56,1 olurken, erkek istihdamı 2007 yılında
%52,8 2017 yılında %53,2 şeklinde gerçekleşmiştir. On yıllık süre
zarfında hizmetler sektöründe kadın istihdamı %14,9 erkek istihdamı
ise %0,4 artış göstermiştir (TÜİK, İstatistiklerle Kadın, 2019).
Verilerde görüldüğü üzere, 2007 yılında tarım ve hizmetler
sektöründe istihdam edilen kadınların oranı birbirine çok yakın ve
küçük bir farkla tarım sektörünün öncülüğündeyken, 2017 yılında kadın
istihdamının

yarısından

fazlası

hizmetler

sektöründe

gerçekleşmektedir.
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3. Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2018-2023)
ve Eylem Planında Yer Alan “Ekonomi” Politikaları
3.1. Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2018-2023
“Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı” kadın
sorunlarına değinen ve bu sorunlara yönelik çözüm planları içeren ilk
eylem planıdır. Kadının her alanda güçlenmesini hedefleyen eylem
planı “eğitim”, “sağlık”, “ekonomi”, “karar alma mekanizmalarına
katılım” ve “medya”dan oluşan beş temel politika alanında amaçlar,
hedefler, stratejiler ve bu stratejilerin uygulanmasına yönelik
faaliyetlerden oluşmaktadır.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (Güncel adıyla- Aile,
Çalışma

ve

Sosyal

Hizmetler

Bakanlığı)

koordinatörlüğünde

yürütülecek olan strateji belgesi ve eylem planı kamu kurum ve
kuruluşlarının, yerel yönetimlerin, üniversitelerin, sivil toplum
örgütlerinin, meslek kuruluşlarının, özel sektörün ve ilgili kuruluşların
kadınların güçlenmesi kapsamında yapacaklarını da içermek üzere
hazırlanmıştır. Strateji Belgesi’nde sözü geçen her politika alanına dair
mevcut durum ile ilgili bilgiler verilmiştir. Eylem Planı kısmında da,
kamu politikalarının oluşturulması ve uygulanmasında dikkate alınacak
temel amaç, hedefler ve stratejiler belirlenmiştir. Yine Eylem Planı
bölümünde, stratejiler ile ilgili faaliyetler, sorumlu kurumlar ve işbirliği
yapılacak

kurumlar,

faaliyetin

uygulanacağı

süre,

performans

göstergeleri ve faaliyetlere ilişkin açıklamalara yer verilmiştir (Aile,
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (AÇSHB), Kadının Güçlenmesi
Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2018-2023, 2018).
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Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi’nde yapılan mevcut durum
değerlendirmesi yukarıda “güncel verilerle işgücü piyasasında
kadınlar” başlığı altında bu çalışmanın ilgi alanına giren kısmıyla
detaylı bir şekilde güncel verilerle anlatılmıştır. Dolayısıyla burada
tekrara düşmemek adına ayrıca bir anlatım yapılmayacak ve doğrudan
Kadının Güçlenmesi Eylem Planı’nda yer alan ekonomi politikalarının
hedef ve stratejilerine yer verilecektir.
3.2. Kadının Güçlenmesi Eylem Planının “Ekonomi” Hedefleri ve
Stratejileri
Eylem planının ekonomi politikaları kısmında temel amaç,
kadınların çalışma hayatının her alanına tam ve etkin katılımını
sağlayarak değişen işgücü piyasası dinamikleri doğrultusunda
ekonomik hayatta söz sahibi olmasını temin etmek şeklinde
belirtilmiştir (AÇSHB, Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem
Planı 2018-2023, 2018). Temel amaç çerçevesinde Şekil 1’de gösterilen
6 hedef, Şekil 2’de gösterilen 6 strateji oluşturulmuş ve aşağıda detaylı
bir şekilde ele alınacak 40 faaliyet ile de bu hedeflere ulaşılması
öngörülmüştür.
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ŞEKİL 1. Kadının Güçlenmesi Eylem Planının Hedefleri
EYLEM PLANININ EKONOMİ HEDEFLERİ
Ulusal İstihdam Stratejisi (2014-2023) dokümanında yer alan
sektör stratejileri dikkate alınarak kadınların bahse konu sektörlerde
istihdamları artırılacaktır.
2023 yılı sonuna kadar bilgi ve iletişim sektöründe 200 bin kadın
yetiştirilecektir.
Kayıt dışı kadın istihdamı ile mücadeleye ilişkin çalışmalar
artırılacaktır.
Kadınların çalışma hayatına tam ve etkin katılımının arttırılmasında
özel sektörün sahip olduğu rol güçlendirilecektir.
Ülkemizde kaliteli ve ulaşılabilir çocuk, engelli ve yaşlı bakım
hizmetleri yaygınlaştırılacaktır.
Kadın girişimciliği desteklenerek, ülkemizde işveren ve kendi
hesabına çalışan kadın sayısı artırılacaktır.

Hedef 1
Hedef 2
Hedef 3
Hedef 4
Hedef 5
Hedef 6

Kaynak: AÇSHB (2018) Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve
Eylem Planı 2018-2023 verilerinden yararlanarak hazırlanmıştır
(https://ailevecalisma.gov.tr/, 26.03.2019).
Kadının Güçlenmesi Eylem Planının stratejileri kısmında her bir
strateji için tek tek faaliyetler belirlenmiş ve her bir faaliyet için hangi
kurumların sorumlu olacağı “sorumlu kurum” başlığı altında
belirtilmiştir. Sorumlu kurumların yanı sıra ayrıca, stratejilerin ilgili
faaliyeti için bazen tek tek bazen de birlikte olmak üzere hangi
kurumların “ilgili kurumlar” olduğu da belirtilmektedir. Bu ilgili
kurumlar

STK’lar,

Üniversiteler,

Bakanlıklar,

sendika

konfederasyonları, meslek kuruluşları ve özel sektör vb. kurum ve
kuruluşlardan

oluşmaktadır.

Ayrıca

faaliyetin

hangi

sürede

bitirilmesinin hedeflendiği, performans göstergeleri ve faaliyetle ilgili
açıklama kısımları da mevcuttur.
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ŞEKİL 2. Kadının Güçlenmesi Eylem Planının Stratejileri

Strateji 1
Strateji 2
Strateji 3

Strateji 4

Strateji 5
Strateji 6

EYLEM PLANININ EKONOMİ STRATEJİLERİ
Kadınların daha da güçlenmesi hedefi çerçevesinde işgücü
piyasasına ilişkin mevzuatın yeniden değerlendirilmesi ve etkin
uygulama için gerekli iyileştirmelerin yapılması.
İşgücü piyasasında nitelikli kadın istihdamını artıracak biçimde
mesleki eğitim ve beceri gelişimi fırsatlarının güçlendirilmesi.
Kadınların ekonomik konumunun güçlenmesi ve başta ücretsiz
aile işçiliği olmak üzere kayıt dışılıkla mücadeleye yönelik
ekonomik ve sosyal politikaların geliştirilmesi.
Şirketlerin kadın erkek fırsat eşitliği ile ilgili sertifikalandırma
altyapısının hazırlanması ve kamu özel sektör iş birliğinin
geliştirilmesi.
Kadın girişimciliğinin geliştirilmesi ve özellikle bilgi ve iletişim
teknolojilerinin kullanılmasını yaygınlaştırarak kadınların
ekonomik konumlarının güçlenmesinin sağlanması.
Özel politika gerektiren kadınların ekonomik hayata katılmaları
konusunda çalışmaların arttırılması.

Kaynak: AÇSHB, Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı
2018-2023 verilerinden yararlanarak hazırlanmıştır
(https://ailevecalisma.gov.tr/, 26.03.2019).
İşgücü

piyasası

mevzuatının

değerlendirilmesi

ve

etkin

uygulanması için iyileştirmelerin yapılmasını kapsayan “Strateji 1”, 7
faaliyetin gerçekleştirilmesini hedeflemektedir. Strateji 1’in ilk üç
faaliyeti mevcut durumu daha iyi hale getirmeye yönelik faaliyetler
olarak yorumlanabilecekken, özellikle dördüncü faaliyet kadınların en
çok mağdur oldukları kayıt dışı çalışma ile mücadele açısından büyük
önem taşımaktadır. Faaliyet kapsamında sigorta prim oranlarında
indirim gibi teşviklerle ilgili bütçe imkanları dahilinde çalışmaların
yapılacağı belirtilmektedir. Beşinci faaliyette kadınlar açısından en
hassas konulardan biri olan çocuk bakımı ile doğrudan ilişkili olan kreş
açma ile ilgili düzenleme yer almaktadır. Faaliyette özel sektördeki kreş
açma yükümlülüklerine dair, 150’den fazla kadın çalışanın olduğu
işyerlerinde kreş açma zorunluluğu ile ilgili, koşulun yeniden
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değerlendirilmesi ve değişiklik yapılması öngörülmektedir. Altıncı ve
yedinci

faaliyetlerde

de

kreşlere

ve

bakımevlerine

yönelik

düzenlemelere yer verilmiştir. Bu kapsamda kamu idareleri tarafından
açılan kreş ve çocuk bakımevlerinin giderlerinin genel bütçe
kaleminden karşılanması ve nüfusu 100 binin üzerinde olan
belediyelere kreş ve gündüz bakımevi açma ve işletme zorunluluğunun
getirilmesi hedeflenmektedir (AÇSHB, Kadının Güçlenmesi Strateji
Belgesi ve Eylem Planı 2018-2023, 2018).
Nitelikli kadın istihdamını artırmaya yönelik mesleki eğitim ve
beceri gelişim imkanlarının güçlendirilmesini hedefleyen “Strateji 2”,
5 faaliyetten oluşmaktadır. Strateji 2’de kadınların erkeklere göre daha
az yer aldıkları alanlarda özellikle bilişim sektöründe, turizm, sağlık ve
inşaat sektörünün ihtiyaç duyduğu alanlarda nitelikli çalışanların
yetiştirilmesi amacıyla İŞKUR’un sorumluluğunda çeşitli eğitimler
almalarının

sağlanması

hedeflenmektedir

(AÇSHB,

Kadının

Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2018-2023, 2018).
Kadınların işgücü piyasasında yaşadıkları en büyük iki sıkıntı
olan ücretsiz aile işçisi olma ve kayıt dışı çalışmayı önlemeye yönelik
çalışmaları içeren “Strateji 3” 11 faaliyetten oluşmaktadır. Strateji 3’ün
birinci faaliyeti toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme yapılması ve
uygulanmasına yönelik projenin yürütülmesini; ikinci faaliyeti de iş ve
aile yaşamının uyumlaştırılmasına yönelik kadınların ve erkeklerin
sorumluluklarının

paylaşılması

ve

ilgili

güncel

gelişmelerin

duyurulması amacıyla çeşitli etkinliklerin yapılması, basılı ve görsel
materyallerin yaygınlaştırılmasını içermektedir. Kadınlar üzerindeki
bakım yükümlülüklerini azaltmaya yönelik çalışmalar içeren üçüncü
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faaliyet, mevcut destek ve teşvik mekanizmalarının çeşitlendirilmesine
yönelik çalışmaların bütçe imkanları dahilinde yapılması; organize
sanayi bölgelerinde kreş imkanlarının yaygınlaştırılması ve işverenler
tarafından verilen kreş yardımlarının vergiden istisna tutulmasına
yönelik düzenlemelerin yapılması; engelli ve yaşlı bireylere yönelik
gündüzlü hizmet veren kuruluşların sayılarının artırılmasından
oluşmaktadır.

Dördüncü

faaliyet

kapsamında

iş

ve

meslek

danışmanları, istihdam ve çalışma uzmanları, iş müfettişleri, KOBİ
uzmanları gibi kamu çalışanlarına yönelik kadın erkek fırsat eşitliğine
yönelik eğitim materyallerinin geliştirilmesi ve eğitici eğitimleri
verilmesi hedeflenmektedir. Beşinci faaliyet cinsiyete yönelik sınırlı
alanlarda ve sınırlı zamanlarda sunulan işgücü piyasası verilerinin,
TÜİK öncülüğünde ilgili diğer kurumların iş birliğiyle bir veri tabanı
haline getirilmesini içermektedir. Altıncı ve yedinci faaliyette sırasıyla,
sendikaların kadının güçlenmesi alanında yürüttükleri çalışmalara daha
fazla ağırlık verilmesi, farkındalık ve bilinçlendirme çalışmalarının
yapılması;

kadın

girişimcilerin

kurdukları

tarımsal

kalkınma

kooperatifleri ile üretim ve işletme kooperatiflerine yönelik eğitim,
girişimcilik

ve

danışmanlık

gibi

alanlardaki

desteklerin

yaygınlaştırılması; ve üretilen ürünlerin pazarlanmasına yönelik de
yerel yönetimlerle işbirliği çalışmalarının yapılması hedeflenmektedir.
Strateji üçün sekizinci faaliyeti, psikolojik tacize yönelik yapılmış olan
önceki düzenlemelerin uygulamada aksaklık yaşanan yönlerinin
giderilmesi ve etkinliklerinin artırılması için işçi ve işverenlere yönelik
etkinliklerin düzenlenmesini içermektedir. Dokuzuncu ve onuncu
faaliyet, kadınların kayıt dışı olarak en yoğun çalıştıkları alanlar olan
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ev hizmetleri ve tarım sektörüne yönelik kayıtlı kadın istihdamını
artırmayı amaçlayan çalışmalardan oluşmaktadır. Stratejinin son
maddesi olan on birinci faaliyet de mevcut iş kanunundaki doğuma
bağlı izinlerin ihtiyacı karşılayıp karşılamadığı ve bu konuda ne gibi
sorunlar yaşandığına dair SGK ve İŞKUR tarafından sağlanacak
verilerle bir raporun hazırlanmasını içermektedir (AÇSHB, Kadının
Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2018-2023, 2018).
“Strateji 4” kamu özel sektör iş birliğinin geliştirilmesi ve
şirketlerde

kadın

çalışmalarının

erkek

fırsat

yapılmasını

eşitliği

için

hedeflemekte

ve

sertifikalandırma
üç

faaliyetten

oluşmaktadır. Strateji 4, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör
arasında iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla; özel
sektörle daha fazla proje, protokol vb. uygulama yapılmasını
içermektedir. Bu kapsamda, özel sektörde kadınların güçlenmesine
yönelik mevcut çalışanların değerlendirilmesi, iyi uygulamaların
yaygınlaştırılması amacıyla bir sertifikasyon sistemi kurulması ve bu
sertifikasyon

sisteminde

işe

alım

süreçlerindeki

ve

yönetici

pozisyonlarındaki kadın sayısı, eşit işe eşit ücret ilkesinin uygulanması
vb. kriterlerin yer alması hedeflenmektedir. Ayrıca, kadınların
ekonomik ve sosyal statülerinin güçlendirilmesi için farkındalık
oluşturmak, nitelikli istihdam, eğitim, danışmanlık, teşvikler ile mikro
kredi ve benzeri kaynaklardan kadınların yararlanabilmesi için
kadınlara ve kız çocuklarına yönelik etkinliklerle özel sektördeki rol
modellerin

deneyimleri

ve

tavsiyelerini

paylaşmaları

da

hedeflenmektedir (AÇSHB, Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve
Eylem Planı 2018-2023, 2018).
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Kadınlar tarafından bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımını
yaygınlaştırarak kadın girişimciliğinin ve kadınların ekonomik
konumlarının güçlenmesinin hedeflendiği “Strateji 5”, 7 faaliyetten
oluşmaktadır. Strateji 5 kapsamında kadınlara yönelik farkındalık
oluşturmak amacıyla bilinçlendirme çalışmaları yapılması, bu
kapsamda KOSGEB tarafından yapılacak destek çağrılarında kadınlara
öncelik verilmesi ve kadınların ulusal ve uluslararası pazarlara
erişimlerini sağlamak amacıyla eğitimler ve seminerler düzenlenmesi
hedeflenmektedir (AÇSHB, Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve
Eylem Planı 2018-2023, 2018).
“Strateji 6” özel politikalara ihtiyaç duyulan konumlardaki
kadınlara yönelik çalışmaların artırılmasını hedeflemekte ve bu
konumdaki kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesi adına 7 faaliyet
içermektedir. Strateji 6’nın ilk faaliyeti gezici tarım işçilerinin sürekli
istihdama erişim imkanlarını geliştirmek amacıyla eğitim programları
düzenlenmesini; ikinci faaliyeti de kırsal alanda yaşayan kadınların
meslek edindirme kurslarından faydalanma oranlarını, istihdamını ve
girişimciliğini arttırıcı, çalışma koşullarını iyileştirici modellerin
oluşturulması amacıyla hazırlanacak iş birliği projelerini içermektedir.
Üçüncü ve dördüncü faaliyet, tarıma dayalı işkollarındaki kadınların
girişimciliğini artırmaya ve engelli kadınların beceri ve yeteneklerine
göre işlere yerleştirilmesine yönelik çalışmalardan oluşmaktadır.
Stratejide ayrıca, sosyal yardım ve istihdam bağlantısının kurulması
politikası kapsamında da çalışabilecek kadınların sürdürülebilir bir
gelir elde etmelerini sağlamak üzere uygun işlere, mesleki eğitime,
Toplum Yararına Çalışma Programına ve diğer programlara
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yönlendirilmesi hedeflenmektedir. Şiddet mağduru kadınlara yönelik
de konuk evlerinde kalma süreçlerinde ve oradan ayrılıp tekrar sosyal
hayata geçişlerinde psiko-sosyal destek ve ekonomik güçlenme
süreçlerinde istihdam olanaklarının artırılması ve izlenmesine yönelik
model oluşturulması hedefleri bulunmaktadır. Son olarak, geçici
korunan ve uluslararası koruma başvuru veya statü sahibi kadınlar için,
özellikle iş ve meslek danışmanları ile kalkınma ajanslarındaki
uzmanların görev bölgelerindeki işgücü talepleri konusundaki
çalışmalarında kadınların işgücü piyasasında daha fazla yer almalarını
kolaylaştıracak veriler sağlamaları hedeflenmektedir (AÇSHB, Kadının
Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2018-2023, 2018).
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SONUÇ
Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı, kendisinden
önce yapılan çalışmaların bir harmanı şeklinde özel bir yapı
sunmaktadır. Eylem planında dikkat çeken bir nokta var ki, o da önceki
çalışmalarda yer alan amaç ve hedeflerin bu çalışmada da geniş bir yer
bulmasıdır. Bu durum, önceki çalışmalardan yeterince olumlu sonuç
alınamadığı ve hedeflere ulaşılamadığı gerçeğini göstermektedir.
Kadının Güçlenmesi Eylem Planının ekonomi politikaları
kapsamında, kadınların ekonomik güçlenmesinin önündeki en büyük
engeller olan ücretsiz aile işçisi olma, kayıt dışı çalışma ve bakım
politikalarına geniş yer verilmiş ve tüm kamu ve özel alandaki
doğrudan ve dolaylı paydaşlarla birlikte çözüm üretme hedefleri ortaya
konulmuştur. Bu açıdan eylem planı işgücü piyasasının tüm yapısının
değişmesini bir başka ifadeyle yeniden şekillendirilmesini sağlayacak
strateji ve faaliyetleri gündeme getirmiştir. Bu noktada Türkiye’de
ciddi yasal düzenleme ihtiyaçları olan ebeveyn iznine dair bir
düzenlemeye detaylı bir yer verilmemesi dikkat çekmekte, fakat
yapılacak çalışmalar neticesinde bunun da önemli bir ihtiyaç olduğu
fark edilip yeni düzenlemelerde yer bulacağını düşünmek planı daha
etkili hale getirmektedir.
Kadınların daha az sayıda istihdam edildiği alanlarda nitelikli
kadın istihdamını artırmak amacıyla İŞKUR öncülüğünde ve ilgili diğer
paydaşların da desteğiyle bu alanlara yönelik çeşitli mesleki eğitim ve
beceri geliştirme imkanlarının sunulması; kamu ve özel sektör işbirliği
ile kadın erkek fırsat eşitliği konusunda ciddi bilinçlendirme çalışmaları
yapılması; kadınların bilişim teknolojileri kullanımı yaygınlaştırarak
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kadın girişimciliğinin artırılması ve son olarak da özel durumdaki
kadınların hem bu konumlarında hem de bu konumlarından
kurtulmaları halinde ekonomik olarak kendi güçlerini ellerinde
bulundurmalarına yönelik düzenlemelerin yapılması hedeflenmektedir.
Özel durumdaki kadınlarla ilgili düzenlemede engelli kadınlara yönelik
kendi “beceri ve yeteneklerine göre” işlere yerleştirilmesi aslında tüm
engellilerin istihdamında ortak bir sorununun çözümünü sunmaktadır.
Bu maddenin engellilere yönelik tüm düzenlemelerde de yer alması ve
uygulanıp uygulanmadığının da ciddi bir denetime tabi tutulması işgücü
piyasasındaki büyük bir sorunu çözmüş olacaktır.
Bu çalışmada kadının güçlenmesi strateji belgesi ve eylem
planının mevcut aksaklıkları giderecek ve yeni alanlarda yeni
başlangıçlar yapabilecek alt yapısının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu
noktada planın mevcut durum analizinin çok ince detaylarıyla ele
alınmış ve işgücü piyasasını yeniden şekillendirecek çok önemli
adımlar atılması hedeflendiği görülmüştür. Bundan sonraki aşama artık
2023’e kadar ve 2023’ten sonra bu çalışmaların ne kadarının hayata
geçirilebildiği ve uygulanabildiğidir. Bu durumda planın sona erdiği
tarihten itibaren uygulamaların incelendiği yeni ve kapsamlı bir
çalışmanın yapılması gerekliliği ortaya çıkacaktır.
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Giriş
Son yıllarda, özellikle gelişmekte olan ülkelerde ortaya çıkan
ekonomik krizlerin, sağlık harcamaları üzerindeki etkisi sorgulanmaya
başlamıştır. Literatürde yer alan çalışmalarda genel olarak ekonomik
büyüme ile sağlık harcamaları arasındaki ilişki analiz edilmiştir. Bu
çalışmalar, Küresel Kriz’in ekonomik büyümeye olan etkisi dikkate
alındığında sağlık harcamaları ile karşılaştırılma bağlamında önemli
birer örnek olarak görülmektedir.
Türkiye’de, krizin olumsuz etkilerini yok etmek amacıyla
hükümet ve TCMB tarafından çeşitli önlemler alınmıştır. Küresel
Kriz’in başladığı 2008 yılı ile etkilerinin büyük oranda ortadan
kalktığı 2010 yılı arasındaki dönemde TCMB, uyguladığı genişletici
para politikaları aracılığıyla ekonomik krizin etkilerini ortadan
kaldırmak için çabalamıştır. Bu dönemde, genişletici politikalar
uygulanmış ve özellikle de eğitim, sağlık ve sosyal nitelikli
harcamalara daha fazla önem verilmiştir. Bu bağlamda; sağlık
hizmetlerinin

yaygınlaştırılması,

sağlık

hizmetlerine

ulaşımın

kolaylaştırılması, sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve sağlık
harcamalarında verimliliğin sağlanması için etkin bir şekilde işleyen
kontrol ve denetim mekanizmalarının tesis edilmesi öngörülmüştür
(Maliye Bakanlığı, 2010: 25).
Çalışmada, Türkiye için; sağlık harcamaları, toplam sağlık
harcamasının GSYH’ye oranı, kişi başına düşen sağlık harcaması ve
sağlık yatırımlarında kamu-özel sektörün payı değişkenleri Küresel
Kriz dönemi ve sonrası verileriyle karşılaştırılarak değerlendirilmiştir.
Bu bağlamda, gelişmekte olan ülke Türkiye’de, sağlık harcamalarının
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Küresel Kriz’den etkilendiği tespit edilmiştir. Türkiye gibi gelişmekte
olan ülkelerde sağlık hizmetlerinin yetersizliği, sağlık harcamalarının
azalması, özellikle kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve yoksullar başta
olmak üzere, çok sayıda insanın yaşam standartlarının düşmesine
neden olmaktadır. Çalışmada, 2008 yılında yaşanan Küresel Kriz’in
makroekonomik göstergeler üzerindeki etkisi incelendikten sonra
sağlık harcamalarının finansmanı ve çalışmanın ana teması olan
Küresel

Kriz’in

sağlık

harcamalarına

etkisi

Türkiye

örneği

kapsamında incelenmiştir.
1. Literatür Taraması
Literatürde, 2008 Küresel Krizi ile sağlık harcamaları arasındaki
ilişkiyi bütün olarak inceleyen yeterli sayıda ampirik çalışma
bulunmamaktadır. Ancak; 2008 Küresel Krizi’nin ekonomiye etkisini
gösteren GSYH, kişi başına düşen GSYH, kişi başına düşen toplam
sağlık harcaması, kişi başına düşen yatak sayısı, kişi başına düşen
sağlık kurumu sayısı ve hekim başına düşen kişi sayısı gibi
değişkenler farklı çalışmalarda kullanılmış ve bu bağlamda, yol
gösterici olmuştur.
Baltagi ve Moscone (2010), 20 OECD ülkesini dikkate alarak
1971-2004 yılları arasında sağlık harcamaları ile gelir değişkenleri
arasındaki

ilişkiyi

incelemişlerdir.

Analiz

sağlık

sonucunda,

harcamaları ile gelir olguları arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi
tespit etmişlerdir.
Tang (2010), Malezya’da sağlık ve gelir değişkenleri arasındaki
ilişkiyi

1970-2009

yılları

arasındaki

dönemi

dikkate

alarak
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incelemiştir. Çalışmanın sonucunda; milli gelir değişkeninden sağlık
harcamaları değişkenine doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi tespit
etmişlerdir.
Tang ve Ch’ng (2011), 1970-2006 dönemini dikkate alarak
ASEAN-5 ülkeleri için yapmış oldukları çalışmada, sağlık harcamaları
ile gelir arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Çalışmanın sonucunda; eş
bütünleşme ilişkisinin Endonezya, Singapur ve Tayland için geçerli
olduğunu, Malezya ve Filipinler’de ise gelir ve sağlık harcamaları
arasında bir ilişkinin söz konusu olmadığını belirlemişlerdir.
Boussalem vd. (2014), Cezayir’de, sağlık harcamaları ile
ekonomik büyüme değişkenleri arasındaki ilişkiyi 1974-2014 arası
dönemi baz alarak incelemişlerdir. Uzun dönemde değişkenler
arasında ilişki olduğunu ve sağlık adına yapılan harcamaların
ekonomik büyüme üzerinde etkili olduğunu belirlemişlerdir.
Tıraşoğlu ve Yıldırım (2012), 2006 ve 2012 yılları arasında, kriz
dönemini içine alacak şekilde ekonomik büyüme ve sağlık
harcamaları arasındaki ilişkiyi analizle incelemişlerdir. Analiz
sonucunda; sağlık harcamaları değişkeni ile ekonomik büyüme
değişkeni arasında nedensellik ilişkisi tespit etmişlerdir.
Ay vd. (2013), Türkiye’de, reel GSYH, sağlık kurumu sayısı,
doktor başına düşen kişi sayısı gibi değişkenleri 1968-2006 yılları
arasındaki

verileri

kullanarak

incelemişlerdir.

Çalışmalarının

sonucunda; sağlık harcamaları ve ekonomik büyüme değişkenleri
arasında aynı yönlü bir ilişki belirlemişlerdir.
Selim vd. (2014), Türkiye ve AB üyesi 27 ülkeyi göz önünde
bulundurarak, kişi başına düşen sağlık harcaması ve GSYH arasındaki
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ilişkiyi

2001-2011

yılları

arasındaki

dönemi

baz

alarak

incelemişlerdir. Çalışmanın sonucunda; ilgili değişkenler arasında
pozitif yönlü bir ilişki tespit etmişlerdir.
Akıncı ve Tuncer (2016), Türkiye için yaptıkları çalışmada
2006-2016 yılları arasındaki verileri kullanarak sağlık harcamalarının
ekonomik büyüme üzerindeki ilişkisini incelemişlerdir. Çalışmanın
sonucunda; sağlık harcamaları ve ekonomik büyüme değişkenleri
arasında aynı yönlü bir ilişki tespit etmişlerdir.
Uçan ve Atay (2016), Türkiye’de 2006-2014 yılları arasında
sağlık

harcamaları

ile

ekonomik

büyüme

arasındaki

ilişkiyi

incelemişlerdir. Çalışmalarının sonucunda, bu değişkenler arasında
uzun dönemli ilişkinin olmadığını tespit etmişlerdir.
Arslan vd., (2016), 1975-2012 dönemine ait yıllık verileri
kullanarak kalkınma ve sağlık harcamaları arasındaki ilişkiyi
incelemişlerdir. Kişi başına düşen gelirdeki artış oranı, bebek ölüm
hızı, kişi başına düşen sağlık harcamaları, kişi başına düşen yatak
sayısı, sağlık kurumu sayısı, sağlık harcamalarının milli gelir içindeki
payı gibi değişkenler çalışmada kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda,
kalkınma ve sağlık harcamaları değişkenleri arasında aynı yönlü bir
ilişki tespit edilmiştir.
2. 2008 Küresel Krizi Sonrasından Yaşanan Makroekonomik
Gelişmeler
2.1. Dünya’da Yaşanan Makroekonomik Gelişmeler
Küresel Kriz’in yaşandığı 2008 yılından hemen sonra 2009
yılında ciddi bir daralma meydana gelmiştir. 2007 yılında %7,2 olan

109

dünya ticareti, 2008’de %3,3’e ardından da 2009 yılında %-11,0’a
gerilemiştir (İncekara, 2009: 55). Dünya ticaretinde yaşanan bu
azalma, kriz sebepli talep daralmasından daha genel bir ifadeyle
ihracat ve ithalattaki düşüşlerden kaynaklanmaktadır. Küresel
Kriz’den sonra üretimin ciddi anlamda daralması bağlamında istihdam
oranlarının azalması ise beklenen bir sonuçtur. Nitekim, Tablo 1’de
görüldüğü üzere, ülkelerin işsizlik oranlarında krizle birlikte ciddi bir
artış söz konusudur.
Tablo 1: Dünya Ekonomisinin İşsizlik Oranları
ABD
EURO bölgesi
Çin
Rusya
Brezilya
Kaynak: TÜİK, 2014.

2008
5,8
7,6
4,2
6,4
7,9

2009
9,3
9,4
4,3
8,4
8,1

2010
9,7
10,1
4,1
7,5
7,2

2011
9,6
10
4,0
7,3
7,5

Tablo 1’e göre; 2008 yılında yaşanan Küresel Kriz’in
ekonomiye vermiş olduğu en büyük zarar üretimde yaşanan
daralmadır. Gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkelere göre daha
fazla etkilendiği Küresel Kriz ile birlikte ABD’de işsizlik oranı, 2008
yılında %5,8 iken 2009 yılında %9,3’e yükselmiştir. Küresel Kriz
OECD ülkelerini de etkilemiş ve bu bağlamda, 2007 yılında %5,6 olan
işsizlik oranı 2009 yılında %8,3’e kadar yükselmiştir.
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2.2. Türkiye’de Yaşanan Makroekonomik Gelişmeler
Küresel

krizin

Türkiye’ye

olan

etkisini

dört

maddede

inceleyebiliriz (Şahin, 2009: 277-278; TEPAV, 2009: 4-5):
İlk olarak, ithalat ve ihracatta yaşanan gelişmeler neticesinde dış
ticaret kapsamında Türkiye krizden etkilenmiştir. İkinci olarak, krizin
yarattığı belirsizlik ve risk ortamı, yatırımların ve özel harcamaların
azalmasına neden olmuştur. Üçüncü olarak, Küresel Kriz ile birlikte
oluşan güven kaybı ve likidite yetersizliği bankaların kredi verme
hevesini kırmış, bu bağlamda, tüketim ve yatırım harcamalarının
azalmasına neden olmuştur. Son olarak ise, yaşanan kriz neticesinde,
yabancı sermaye Türkiye’ye doğru yoğun bir şekilde giriş yapmış ve
bu bağlamda, ekonomide sorunların çıkmasına yol açmıştır.
Küresel Kriz’in başladığı 2008 yılı ile etkilerinin normal hal
başladığı 2010 yılı arasındaki dönemde TCMB, uyguladığı genişletici
para politikaları aracılığıyla ekonomik krizin etkilerini ortadan
kaldırmaya çalışmıştır. Bu bağlamda, TCMB, piyasalara likidite
sağlayarak ve politika faiz oranlarında indirime giderek para
piyasalarındaki muhtemel tedirginlikleri azaltmaya ve gecelik
faizlerdeki dalgalanmaları önlemeye çalışmıştır (Başçı ve Kara,
2011:10).
Küresel krizin Türkiye’ye olan etkisi özellikle 2009 yılında
hissedilmeye başlamıştır. Tablo 2’ye baktığımızda; kriz döneminde
Türkiye’de GSYH azalmış, büyüme oranı eksilere düşmüş, kişi başına
düşen milli gelir azalmış ve işsizlik oranı ile enflasyon artış
göstermiştir. Ayrıca, ihracat ve ithalat değerlerinin dengesizliği
bağlamında dış ticaret dengesi olumsuz yönde etkilenmiştir. Tablo
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2’de, Türkiye’de kriz dönemi ve sonrasındaki makroekonomik
değişkenler yer almaktadır.
Tablo 2: Türkiye’de Küresel Kriz Dönemindeki Makroekonomik
Değişkenler
2006
2007
GSYH (Milyon $)
526.429
648.754
6,9
4,7
GSYH Büyüme Hızı (%)
7.583
9.234
Kişi Başı GSYH ($)
10,2
10,3
İşsizlik Oranı
9.7
8.4
Enflasyon
İhracat (Milyon $)
85.535
107.272
İthalat (Milyon $)
139.576
170.063
Dış Ticaret Dengesi
(Milyon $)
-54.041
-62.791
Kaynak: TCMB (2018a), TCMB (2018b).

2008
742.094
0,7
10.440
11,0
10.1
132.027
201.964

2009
616.753
-4,7
8.578
14,0
6.5
102.143
140.928

2010
730.104
6,8
10.043
11,4
6,4
113,899
185,496

-69.936

-38.786

-71,597

Tablo 2’den görüldüğü üzere, Küresel Kriz’in etkisiyle 2008
yılından itibaren hem ihracat hem de ithalat artış hızı azalmıştır; 2009
yılında ihracat %22.6 oranında, ithalat ise %30.2 oranında azalma
göstermiştir. 2008:Q4’te başlayan ihracat daralması, firmaları geçici
işçi çıkarmaya sevk etmiş ve Şubat 2009’da işsizlik %16.1’e
yükselmiştir. Bunun üzerine hükümet tarafından 1 Nisan 2009’dan
itibaren geçerli olacak şekilde genişletici maliye politikaları
uygulanmaya başlanmıştır. Bu kapsamda, beyaz eşya ve mobilyada
KDV ve ÖTV indirimleri yapılmış, kamu yararına 6 aylık geçici
istihdam pozisyonları oluşturularak işsizlik azaltılmaya çalışılmıştır.
Bu süreçte TCMB, bankalara gecelik borç verme faiz oranlarını
2007’deki %22.25’lik seviyesinden kademeli olarak aşağı çekip, 2010
yılında

%8.75’e

kadar

indirmiştir.

Ekonomide

gözlemlenen

toparlanmayla birlikte, enflasyon oluşumunun önüne geçebilmek için
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faiz oranları tekrar yukarı yönde düzenlenmeye başlamış ve 2011
yılında %12.50’ye kadar artırılmıştır (TCMB, 2018a; TCMB, 2018b).
Büyüme oranı 2007 yılında %4.7 iken krizin etkisiyle 2008
yılında %0.7'ye gerilemiştir; 2009 yılında ise %-4.7 oranında bir
daralma

yaşanmıştır.

Uygulanan

genişletici

para

ve

maliye

politikalarının etkisiyle krizin en derin biçimde yaşandığı ve ihracatın
düştüğü 2009 yılında Türkiye ekonomisi iç talep odaklı olarak işlemiş
ve 2009:Q4’te pozitif büyümeye geçmiştir. Büyüme oranı 2010
yılında %8.5, 2011 yılında ise %11.1 seviyesine ulaşmıştır. Aynı
dönemde, Türkiye’nin ticaret yaptığı ekonomilerin toparlanma
süreçleri çok yavaş olduğu için, dış talep iç talebe göre daha zayıf
kalmış ve Türk Lirası’nın değerlenmesinin etkisiyle ihracat artış hızı
2010 yılında %11.2 oranında gerçekleşerek %31.7 olan ithalat artış
hızının oldukça gerisinde kalmıştır. Sonuç olarak; krizden çıkmak için
alınan tedbirler neticesinde, kısa vadeli sermaye girişleri hızla artış
göstermiştir; bu bağlamda Türk Lirası değerlenmiş, kredi kullanımının
kolaylaşmasıyla birlikte tüketim hızlanmış ve cari işlemler dengesi
hızla bozularak finansal istikrar hakkındaki kaygıların artmasına
neden olmuştur (Başçı ve Kara, 2011: 10).
Krize karşı alınan önlemlere rağmen ekonomik kriz, reel
ücretleri düşürerek işsizliğin artmasına yol açmıştır. Türkiye’de
işsizlik oranı krizden önce %10 iken krizle birlikte %14 seviyesine
çıkmış, 2010 yılında ise tekrar düşme eğilimine girerek %11,4
olmuştur (Tablo 2). İstihdam oranı 2008 yılında %40,3 iken 2009
yılında %39,2’ye gerilemiş ve 2010 yılında yeniden artarak %42,8
olmuştur (TÜİK, 2012). İstihdam oranının azalışının ve bu bağlamda,
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işsizliğin artışının olumsuz yönde etkilediği en önemli olgulardan biri
sağlık harcamalarında görülen azalmadır. İşsizliğe bağlı olarak hane
halkı harcamalarında görülen düşüş doğrudan sağlık harcamalarını
etkileyebilmektedir.

İşsiz

bireyler

sosyal

güvencelerinin

bulunmamasından dolayı sağlık harcamalarını karşılayacak yeterli
kaynağa sahip olamamaları bağlamında sağlık hizmeti ile ilgili
taleplerini erteleyebilmektedir. Bu durum, hem insanların sağlıklarını
kaybetmesine hem de hastalıkların ilerlemesi nedeniyle tedavi
masraflarının daha çok artmasına neden olmaktadır. Ülkelerdeki
istihdam artışı ise bireylerin gelirlerinin yükselmesi bağlamında,
tüketim harcamalarının dolayısıyla ekonomik büyümenin artmasına
yol açmaktadır. Ayrıca, artan tüketim harcamaları, bireylerin ve
firmaların daha çok vergi ödemesini sağlamaktadır. Bu bağlamda,
daha çok vergi toplayan devlet sağlık, eğitim, güvenlik ve adalet gibi
alanlarda alt yapısını daha da güçlendirmektedir (Doğan, 1998: 229).
Görülmektedir ki, hane halkı gelirlerinin azalması sebebiyle bireysel
sağlık harcamalarının düşmesine yol açan istihdam oranındaki azalma
olgusu, toplanan vergi miktarının azalması sonucunda kamu
gelirlerinin ve bu gelirlerden sağlığa ayrılan payın küçülmesine neden
olabilmektedir.
Yoksulluk sebebiyle tedavi olamayan bireyler ise sağlıklarını
kaybetmektedir. Bu da bir sonraki aşamada üretimin düşmesine yani,
GSYH’nin azalmasına yol açmaktadır. Yoksulluk oranı 2007 yılına
kadar azalma göstermiştir, ancak, 2008 yılından itibaren yeniden
artmaya başlamıştır. 2008 yılında %17.11 olan yoksulluk oranı, 2009
yılında %18.08’e çıkmıştır (TÜİK, 2011). Küresel Kriz döneminde
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kişi başına düşen gelirin 2 ve tüketim harcamalarının azalması yaşam
standartlarını düşürmüş ve bu bağlamda, yoksulluğu tetiklediği için
sağlıkla ilgili göstergelerde olumsuzluğa neden olmuştur.
3. Küresel Krizin Türkiye’deki Sağlık Harcamalarına Etkisi
Krizin etkilemiş olduğu alanlardan biri de sağlık sektörüdür.
Sağlık ile ekonomi kavramları arasında çift yönlü kuvvetli bir ilişki
söz konusu olduğu için, sağlık sektörüne kaynak aktarmak ülke
faaliyetleri açısından çok önemlidir. Ülkelerin gelişmişlik düzeylerine
göre farklılıklar gösteren sağlık harcamaları, ekonomik büyüme ve
kalkınmada önemli bir faktördür. Sosyal devlet modelini benimsemiş
olan gelişmiş ülkelerde sağlık harcamalarına ayrılan pay, gelişmekte
olan ülkelerde ayrılan paya göre daha fazladır. (Akar, 2014: 311-312).
Gelişmekte olan Türkiye ekonomisindeki hızlı büyüme ile
birlikte sağlık harcamalarında da önemli bir artış yaşanmıştır. 2008
yılında

yaşanan

Küresel

Kriz’e

rağmen

Türkiye’de

sağlık

harcamalarının artış gösterdiğini Şekil 1’de görmekteyiz.

2
Küresel Kriz’den sonra Türkiye’nin kişi başına düşen milli geliri 10.440
dolardan 8.578 dolara düşmüştür (Tablo 2).
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Şekil 1: Türkiye’de Sağlık Harcamaları (1999-2015) (Milyon TL)

Kaynak: TÜİK, 2016.

Şekil 1’de görüldüğü üzere, sağlık harcamaları, 1999 yılında
4985 milyon TL iken 2007 yılında 50904 milyon TL’ye yükselmiştir 3.
Sağlık harcamaları, Küresel Kriz yaşandığı dönemde de artış
göstermiştir. 2008 yılında Türkiye’de sağlık harcamaları 57,740
milyon TL iken 2009 yılında 57,911 milyon TL’ye 2015 yılında ise
104568 milyon TL’ye yükselmiştir.
2008 yılından itibaren sağlık harcamalarında artış olmasına
rağmen sağlık harcamalarının GSYH içerisindeki payında çok fazla

2002 yıllında uygulanan ‘’Sağlıkta Dönüşüm Programı’’ ile sağlık
harcamalarında görülen artışlar, yüksek bir ivme yakalamıştır. Türkiye’de 20022008 dönemlerinde Sağlıkta Dönüşüm Programı ile sağlık hizmetlerinde önemli
değişiklikler yapılmıştır. Bu bağlamda, ‘’Performansa Dayalı Ek Ödeme’’ sistemine
geçilmiş ve Sağlık Bakanlığı hastanelerine döner sermaye gelirlerini kullanma
hususunda daha fazla yetki verilmiş ve sağlık bilgi sistemleri geliştirilmiştir (Sülkü,
2011: 15).
3
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değişiklik olmamıştır. Sağlık harcamalarının rakamsal olarak arttığı
fakat GSYH içerisindeki payının azaldığı Şekil 2’de görülmektedir.
Şekil 2: Toplam Sağlık Harcamalarının GSYH’ye Oranı (19992015)

Kaynak: TÜİK, 2016.

Şekil 2’de görüldüğü üzere, 1999 yılında sağlık harcamalarının
GSYH içerisindeki oranı %4,8 olarak gerçekleşmiştir. Bu oran,
özellikle 2002 yılında hükümet tarafından uygulanmış olan sağlık
politikaları neticesinde artış göstermiş ve 2008’de %6,0 olarak
gerçekleşmiştir; Küresel Kriz’den hemen sonraki dönemde de 2009 ve
2010 yıllarında %6,1 olarak gerçekleşmiştir. Ardından da, 2011
yılında

%5,3;

2013,2014

ve

2015

yıllarında

%5,4

olarak

gerçekleşmiştir.
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Kişi başına sağlık harcaması, ekonomik büyüme ile sağlık
harcaması olgularının karşılaştırılması bağlamında önemli bir
değişkendir. Türkiye’de kişi başına düşen sağlık harcaması ve bu
değişkenin AB, Dünya ve OECD ülkeleri ile karşılaştırılması Şekil
3’te gösterilmiştir.
Şekil 3: Kişi Başına Düşen Sağlık Harcaması (ABD doları)

Kaynak: TÜİK, 2016.

Küresel Kriz’in olduğu 2008 yılında Türkiye’de 628,5 dolar
olan kişi başına düşen sağlık harcaması, 2009 yılında 522,4 dolara
düşmüş, 2010 yılında ise 565,6 dolara çıkmıştır. Bu bağlamda, 2009
yılında kişi başına düşen sağlık harcaması, Küresel Kriz’den az da
olsa etkilenmiştir. Ancak, şekilden de görüldüğü üzere, Türkiye, kişi
başına düşen sağlık harcaması konusunda AB, OECD ve Dünya
ülkeleri ile kıyaslandığında çok geridedir (Şekil 3).
Sağlık sektöründeki yatırımlarda devletin payının özel sektörden
oldukça

yüksek

olduğu

görülmektedir.

Şekil

4’te,

yatırımlarında, kamu ve özel sektörün payı görülmektedir.
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sağlık

Şekil 4: Sağlık Yatırımlarında Kamu ve Özel Sektörün Payı
(2000-2014) (Milyon TL)

Kaynak: TÜİK, 2016.

Şekil 4’te görüldüğü üzere, kamunun, sağlık yatırımları
içerisindeki payı 2000 yılında %90,2 iken özel sektörün payı
%9,8’dir; 2014 yılında ise kamu %75, özel sektör %25’lik paya
sahiptir. 2008-2010 yılları arasında Küresel Kriz’in etkisiyle birlikte
sağlık yatırımlarında bir düşüş görülmüş olsa da 2010 yılında yeniden
artış yaşanmaya başlamıştır. Şekil 5’te, Türkiye’de 1999-2012 yılları
arasında sağlık kurumlarının sayısı yer almaktadır.
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Şekil 5: Toplam Sağlık Kurumlarının Sayısı (1999-2012)

Kaynak: TÜİK, 2016.

Şekil 5’te görüldüğü üzere, toplam sağlık kurumlarının toplam
sayısı 1999 yılında 1174, Küresel Kriz’in yaşandığı 2008 yılında
13818, 2009 yılında 15205 iken 2012 yılında bu sayı 29960’a
çıkmıştır. Bu bağlamda, Küresel Kriz’den sonra da toplam sağlık
kurumu sayısında artış devam etmiştir. Özellikle 2009 yılından
sonraki artış dikkat çekicidir. Türkiye’de 1999-2012 yılları arasında
genel olarak toplam yatak sayısı Şekil 6’da yer almaktadır.
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Şekil 6: Toplam Yatak Sayısı (1999-2012)

Kaynak: TÜİK, 2016.

Şekil 6’da görüldüğü üzere, 1999 yılında toplam yatak sayısı
153464 iken 2012 yılında toplam yatak sayısı 200072’ye yükselmiştir.
2008 yılında toplam yatak sayısı 183183 iken 2009 yılında 188638’e
yükselmiştir. Bu bağlamda, Küresel Kriz, toplam yatak sayısını
olumsuz yönde etkilememiştir. Türkiye’de 1999-2012 yılları arasında
hekim başına düşen kişi sayısı Şekil 7’de yer almaktadır.
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Şekil 7: Hekim Başına Düşen Kişi Sayısı (1999-2012)

Kaynak: TÜİK, 2016.

Şekil 7’de görüldüğü üzere, Türkiye’de hekim başına düşen kişi
sayısı 1999 yılında 773’tür. Ancak, sağlık sektöründe meydana gelen
gelişmeler ve hekim sayısının artması, hekim başına düşen kişi
sayısını 2012 yılında 583’e düşürmüştür. Şekilde görüldüğü üzere,
2008 yılında 628 olan hekim başına düşen kişi sayısı, 2009 yılında
azalmış ve 607’ye düşmüştür. Bu bağlamda, Küresel Kriz, hekim
başına düşen kişi sayısını olumsuz yönde etkilememiştir.
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SONUÇ
Küresel Kriz’den çıkış sürecinde uygulanan genişletici para ve
maliye politikaları, gelişmekte olan ülkeleri büyük sermaye akımlarına
maruz bırakarak dış ticaret dengesi ile cari işlemler dengesinde
olumsuzluklar yaşanmasına neden olmuştur. Bütün bu gelişmeler,
ilgili ülkeleri, yeni finansal risklerle baş başa bırakarak, sağlık
harcamalarını azaltmak ya da ertelemek zorunda bırakmıştır.
Sağlık harcamalarının azalması, insanların yoksulluğa ve kötü
beslenmeye maruz kalmasına neden olarak ülkelerin ekonomik
büyüme yolunda küçülmelerine kapı aralamaktadır. Literatürdeki
araştırmalarda, krizlerin ya da çalışmadaki somut ifadesiyle 2008
Küresel Krizi’nin, sağlık harcamalarını olumsuz yönde etkilediği net
olarak ifade edilememektedir. Ancak, ekonomik kriz döneminde, acil
durumlar dışında, sağlık için yapılacak harcamaların erteleneceğini
veya azaltılacağını söylemek hayal olmayacaktır.
Çalışmada, Türkiye için; sağlık harcamaları, toplam sağlık
harcamasının GSYH’ye oranı, kişi başına düşen sağlık harcaması ve
sağlık yatırımlarında kamu-özel sektörün payı değişkenleri Dünya
Bankası ve Türkiye İstatistik Kurumu’ndan alınan Küresel Kriz
dönemi ve sonrası verileriyle incelenmiştir. Bu incelemenin
sonucunda, gelişmekte olan ülke kategorisinde yer alan Türkiye’de
sağlık harcamalarının Küresel Kriz’den etkilendiği tespit edilmiştir.
Çalışmada; toplam sağlık kurumlarının sayısı, toplam yatak sayısı ve
hekim başına düşen kişi sayısı verilerinin Küresel Kriz’den
etkilenmemiş gözükmesi ise tamamen, devletin uygulamış olduğu o
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döneme ait sağlık politikasının bir sonucudur ve bu durum, gerçeği
değiştirmemektedir.
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